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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Kraszewice – Sesja inna niĪ zwykle

NajdonioĞlejszym punktem obrad X sesji Rady Gminy
Kraszewice, odbywającej siĊ 29 listopada, byáo uroczyste
podpisanie aktu darowania Muzeum OĞwiaty im. Profesora
Mariana Falskiego w KuĨnicy Grabowskiej eksponatów zebranych przez oddziaá Związku Nauczycielstwa Polskiego.
UmowĊ podpisali: prezes ZNP Maria Adamska i czáonek
zarządu Wiktor àopata, jako darczyĔcy, oraz wójt Kraszewic Józef Olszewski, jako przedstawiciel obdarowanej
gminy.
To wáaĞnie p. Wiktor àopata, przeszukując szkolne
strychy oraz komórki i zakamarki, nazbieraá najwiĊcej eksponatów. Zgromadzone w muzeum pamiątki pozwolą uczniom i nauczycielom poczuü klimat dawnej szkoáy, do jakiej
i ja kiedyĞ uczĊszczaáem. Wchodząc do sali muzealnej i
siadając w dawnej drewnianej, obdrapanej i poopisywanej
przez uczniów áawce, na której leĪą tabliczki i rysiki do pisania lub stoi troszkĊ máodszy kaáamarz, a obok leĪy obsadka, uzbrojona w stalówkĊ, moĪna poczuü zapach dawnej klasy, której podáogi konserwowane byáy przepalonym
olejem lub, co gorsza, xylamitem.
Mimo iĪ wiĊkszoĞü eksponatów juĪ od lat znajduje siĊ
w muzeum, pan àopata nie przyjechaá na sesjĊ z goáymi
rĊkami. Na rĊce Agnieszki PĊdziwiatr, kustosza muzeum,
przekazaá unikatowe ksiąĪki, dwie w oryginale: OWRUCZANIN – powieĞü historyczna Michaáa Czajkowskiego z
1812r., i ksiąĪkĊ do nauki jĊzyka polskiego w okresie zabo-

áo jej to aĪ 28. W wielkim uproszczeniu i
wybiórczo pisząc, moĪna stwierdziü, Īe
gimnazjaliĞci przestają siĊ uczyü, ale za
to, aby nie przynieĞü szkole im. Polskich
Olimpijczyków wstydu, osiągają bardzo
dobre wyniki sportowe i do szkoáy chodzą w mundurkach szkolnych, a na uroczystoĞci w strojach galowych.
Sáuchając tego sprawozdania,
radny Jarosáaw Mucha Īartobliwie zauwaĪyá, Īe skoro szkoáa zdobyáa tyle
záotych medali, to od radnych nie powinna Īądaü Īadnych pieniĊdzy. ZaĞ
radny Mirosáaw Presiak pytaá, dlaczego wyniki w szkole są gorsze, chociaĪ
liczba uczniów maleje i moĪna ich lepiej
dopilnowaü, a punktów udzielania korepetycji przybywa
jak grzybów po deszczu i rodzice za doksztaácanie dzieci
muszą páaciü.
Z odpowiedzi dyrektorów, bo pytanie byáo kierowane
do wszystkich, wynikaáo, iĪ korepetycje to w wielu przypadkach kaprys i wygórowane ambicje bogatych rodziców, bo
mimo iĪ w szkoáach prowadzone są zajĊcia wyrównawcze,
uczniowie z nich nie chcą korzystaü i woĪeni są na prywatne korepetycje. Nikt nikogo nie zmusi, aby korzystaá z
dodatkowych lekcji na terenie szkoáy.

Comenius

O programie Comenius, w którym bierze udziaá kraszewickie gimnazjum, a którego celem jest promocja miĊdzynarodowej wspóápracy szkóá, kilka zdaĔ powiedziaáa pani
Anna Gatkowska. Biorąc udziaá w projekcie, gimnazjum
szczególnie skupiáo siĊ na rozwijaniu umiejĊtnoĞci posáugiwania siĊ jĊzykami obcymi i posáugiwaniu technologią informacyjną, chociaĪ program jest bardzo obszerny i wiąĪe
siĊ z czĊstymi wyjazdami do paĔstw biorących udziaá w
programie. Jak mówiáa pani Anna, rok 2013 bĊdzie ĞwiĊtem szkoáy i zarazem gminy, bo w tym wáaĞnie roku zjadą
do Kraszewic uczniowie i nauczyciele zagranicznych szkóá,
gdyĪ jednym z celów programu jest promocja Ğrodowiska
lokalnego.

Wszystko droİsze
o stopč inacji

Po wysáuchaniu sprawozdaĔ radni wziĊli siĊ ochoczo
do pracy. W kilkanaĞcie minut uchwalili m.in. zmiany w
budĪecie, podnieĞli Ğrednio o 4,2% podatek od Ğrodków
transportowych, jednogáoĞnie obniĪyli z kwoty 74,18 do
65,00zá Ğrednią cenĊ skupu Īyta, która ma wpáyw na obliczanie podatku rolnego. Radni zaakceptowali teĪ nowe
stawki podatku od nieruchomoĞci i nowe taryfy dotyczące
zbiorowego zaopatrzenia w wodĊ i odprowadzania Ğcieków.

Podatek od gruntów:

rów, rok wydania 1910. Trzecia to kserokopia pamiĊtnika
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czerwca 1903r., do tego stary drewniany piórnik z wysuwaną klapką, taki, jakim ongiĞ nauczyciele bili po „áapach”
niesfornych uczniów i czasem uczennice teĪ.

Sprawozdania
oĤwiatowe

Po chwilach uroczystych przyszáa pora na normalną
pracĊ sesyjną, a w tym wáaĞnie dniu najwiĊcej czasu zajĊáo
radnym wysáuchanie sprawozdaĔ z realizacji zadaĔ oĞwiatowych w roku szkolnym 2010/2011. Najkrócej, bo niespeána 13 minut, relacjonowaáa p. Marianna Powązka – dyr.
Szkoáy Podstawowej im. Kardynaáa Karola Wojtyáy w KuĨnicy Grabowskiej. NajdáuĪej, bo aĪ 38minut, przemawiaáa
dyr. szkoáy im. prof. M. Falskiego w Kraszewicach, Adela
Puchaáa. Obie szkoáy w przyszáoĞci postanowiáy poáoĪyü
nacisk szczególnie na üwiczenie pisania i to od prostych
podstawowych notatek po dáuĪsze wypracowania oraz
sprawdzaü poprawnoĞü ortograficzną i interpunkcyjną.
ChociaĪ Maria Sobieraj - dyr. Gimnazjum, zadeklarowaáa, Īe sprĊĪając siĊ, relacjĊ zda w ciągu 4 minut, to zajĊ-

- związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej od 1 m2 powierzchni wynosi 0,72zá,
- pod jeziorami, zajĊtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1ha powierzchni 4,33zá,
- pozostaáych od 1 m2 powierzchni 0,17zá.

- mieszkalnych – od 1m2 powierzchni uĪytkowej
0,54zá.
- związanych z prowadzeniem dziaáalnoĞci gosp. oraz
budynków mieszkalnych lub ich czĊĞci zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej – od 1 m2, 15,75zá,
- zajĊtych na prowadzenie dziaá. gosp. w zakresie obrotu kwalif. materiaáem siewnym - od 1m2, 4,45zá,
- zajĊtych na prowadzenie dziaá. gosp. w zakresie
udzielania ĞwiadczeĔ zdrowotnych - od 1m2, 4,45zá,
- pozostaáe – od 1 m2, 4,00zá.
Od budowli 2% ich wartoĞci.
Woda:
- gospodarstwa domowe i rolników - 1m3, 2,00 + 8%
VAT, pozostali 2,40 + 8% VAT
ģcieki:
- gospodarstwa domowe i rolników - 1m3, 2,80 + 8%
VAT pozostali - 3,10 + 8% VAT.
J. Jangas

XVI sesja
Rady Powiatu
Oryginalnie, bo projekcją filmu z
prezentowanego w Brukseli „Wesela
Kaliskiego”, rozpoczĊáa siĊ ostatnia
sesja Rady Powiatu. DziĊki filmowi nakrĊconemu przez kierownika wydziaáu promocji, J. Czwordona, uczestnicy
sesji mogli choü trochĊ poczuü siĊ jak
na kaliskim weselu.
Zaraz po projekcji trzy firmy biorące udziaá w tym przedsiĊwziĊciu:
WWĩ PROFI, POLLENA Ostrzeszów
oraz firma àUCZAK, otrzymaáy podziĊkowania za wkáad w promocjĊ
Ziemi Ostrzeszowskiej. Przekazali
je poseá do Parlamentu Europejskiego A. Grzyb, starosta ostrzeszowski,
przewodnicząca Rady Powiatu oraz
burmistrz Ostrzeszowa.
Ale na tym nie koniec uroczystych
chwil. Zaraz po przedsiĊbiorcach

Od budynków
lub ich czčĤci:

dyplomy z rąk starosty otrzymali stypendyĞci. Tym zaszczytnym mianem
zostaáy nagrodzone cztery wyróĪniające siĊ w nauce uczennice szkóá ponadgimnazjalnych. Listy gratulacyjne
odebrali takĪe rodzice stypendystek.
(WiĊcej o stypendiach na str.15.)
Informacje o funkcjonowaniu domów pomocy spoáecznej na terenie
naszego powiatu przekazali kierownicy placówek. Z ich wypowiedzi wynika, Īe Ğredni koszt utrzymania jednego domownika oscyluje w granicach
2700zá. Radna H. DĊbska zwróciáa teĪ
uwagĊ na páace minimalne pracowników DPS, które zgodnie z nowymi
przepisami mają od 1 stycznia 2012
wynosiü co najmniej 1500zá. Niestety,
kwota ta bĊdzie dla czĊĞci opiekunów
nieosiągalna.

Zima na razie nas rozpieszcza, bo
tak naprawdĊ, to jej jeszcze nie ma,
ale – jak usáyszeliĞmy na sesji – przygotowania do akcji zimowej są daleko
zaawansowane. W gotowoĞci czeka
ciĊĪki sprzĊt i tony soli. O stanie przygotowaĔ do zimowego odĞnieĪania
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Odcičto nas
od przejĤcia
Ni stąd ni zowąd na asfaltowej
ĞcieĪce prowadzącej z osiedla przy ul
Grunwaldzkiej do podziemnego przejĞcia pod „jedenastką”, postawiono
blaszaną przeszkodĊ.
We wtorek - 29 listopada, dzieci wracające ze szkoáy napotkaáy
na swej drodze przeszkodĊ nie do
przebycia. Podobno bĊdą budowane
tam nowe bloki i dlatego firma grodzi teren. MieszkaĔcy tego osiedla,
a szczególnie rodzice najmáodszych
dzieci, są zaniepokojeni, bo nie mając swobodnego przejĞcia, ich dzieci
bĊdą zmuszone przebiegaü przez
ruchliwą ulicĊ. KtoĞ pewnie powie, Īe
mimo páotu jest moĪliwoĞü dojĞcia do
przejĞcia. Dla dorosáych tak, ale dla
maáego dziecka báądzenie po niebezpiecznych zaroĞlach, gdzie moĪna
podrzeü ubranie lub skaleczyü siĊ
ostrymi kolcami akacji, jest zbyt niebezpieczne.
- Idzie zima, asfaltowa ĞcieĪka
zagrodzona, którĊdy dzieci bĊdą chodziü - przez chaszcze i po pas w Ğniegu? - pyta zaniepokojony rodzic.
Kiedy byáem na miejscu i rozmawiaáem z przechodniami, kaĪdy,
naprawdĊ kaĪdy, dziwiá siĊ i przeklinaá tego, kto na to
pozwoliá.
Utwardzona
ĞcieĪka
byáa
najkrótszą
drogą tak pieszą,
jak i rowerową do
bloków i dalej ku
Osiedlu Máodych i
Jagiellonów. Teraz
ludzie są zmuszeni
objeĪdĪaü
opáotowanie, szukając
najkrótszej i najbezpieczniejszej
drogi do domu. A

Panorama Ğmietnikowa

Przeniesienie piĊciu pojemników
- segregatorów u zbiegu ulic Piaskowej, Zielonej i czĊĞci bloków Grunwaldzkiej, nie znalazáo aprobaty mieszkaĔców tej czĊĞci dzielnicy.
Dlaczego kwestia ta nie zostaáa
wczeĞniej uzgodniona ze Wspólnotami Mieszkaniowymi?
W obecnym ukáadzie mieszkaĔcy
skazani są na „podziwianie” ze swoich
okien panoramy Ğmietnikowej - razem
ze stojącymi juĪ
tu czterema kubáami staáymi,
jest to niebywale ciekawy
widok. NaleĪy
spodziewaü
siĊ
protestu
mieszkaĔców,
zwáaszcza
w
momencie zasiedlania nowo
wybudowanego
dróg mówiáa dyrektor PZD – Anna
Gieczewska.
Podczas obrad radni przyjĊli kilka uchwaá, dokonując m.in. zmian w
tegorocznym budĪecie. Ponadto w
swej interpelacji radny R. Pustkowski
zwróciá uwagĊ na brak tablic informa-

co bĊdzie zimą? Kto odĞnieĪy im te
dzikie ĞcieĪki. Jak mówią niektórzy,
w pobliĪu wĊzáa gazociągu Īadnego
bloku nie bĊdą budowaü, wiĊc boczną
ĞcianĊ páotu moĪna byáo przesunąü o
kilkanaĞcie metrów i postawiü wzdáuĪ
asfaltowej ĞcieĪki, wtedy problemu by
nie byáo.
Gdy o zaistniaáej sytuacji rozmawiaáem z przechodniami, rowerzysta,
widząc barierĊ, skomentowaá to w
niewybredny sposób: O, wáaĞnie, to
jest tak: sraj, Polaczku, sraj, bo to jest
twój kraj.
KtoĞ inny odniósá siĊ do tego inaczej: Paranoja, wychodzĊ spod mostu
i nie mam drogi. SkoĔczyáa siĊ jazda,
niech ich cholera weĨmie. Chyba kogoĞ porąbaáo. Co, mamy teraz fruwaü?
To tylko kilka przykáadów wypowiedzi rozgniewanych ludzi. MoĪe
wiĊc wáodarze naszego grodu odpowiedzą, kogo tak „porąbaáo” i czy ludzie muszą nauczyü siĊ fruwaü? Czy
naprawdĊ nie byáo innego rozwiązania, tylko zagrodzenie najbezpieczniejszej i w miarĊ oĞwietlonej ĞcieĪki
i to tuĪ przed zimą?
J. Jangas

budynku, w którym lokatorzy mieszkaĔ parterowych zgodnie z planem
zabudowy bĊdą posiadali ogródki z
wyjĞciem i widokiem tuĪ na pojemniki,
a tym samym bĊdą naraĪeni na nawiewy Ğmieci, „aromaty” i muchy.
Reasumując, utworzone zbiorowisko pojemników psuje tzw. maáą
architekturĊ wokóá bloków, tworzoną
z trudem na nowym osiedlu przy ul.
Grunwaldzkiej.
UwaĪamy, Īe poprzednie usytuowanie segregatorów byáo odpowiedniejsze i nie kolidowaáo z oknami
budynków.
Mieszkanka osiedla
i czytelniczka „Czasu”
(nazwisko i adres do wiad. red.)

cyjnych u wylotu niektórych dróg (np.
w kierunku Tokarzewa). Zdaniem radnego, u początku kaĪdej drogi powinna byü umieszczona tablica z nazwą
docelowej miejscowoĞci. Inicjatywa
zewsząd sáuszna, bo zawsze lepiej
wiedzieü, czy podąĪa siĊ wáaĞciwą
drogą. Gdyby jeszcze tak w Īyciu…
K.J.

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769
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