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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.

Nieco swobody
i przestrzeni dla
najmáodszych

Kraszewice

SOâTYSI BEZ
FUNDUSZU

Na XIII sesji Rady Gminy Kraszewice (27 marca br.) radni mieli
do podjĊcia zaledwie 5 uchwaá, ale
dyskusja chwilami byáa zaĪarta.
Pierwsze zawirowanie wywoáaá temat
przyjĊcia protokoáu z poprzedniej
sesji. Radny Tyrakowski chciaá jego
odczytania, Jan Wojtaszek zamierzaá
po odczytaniu zaproponowaü zmiany
w jego zapisie, a Jarosáaw Mucha,
popierając przewodniczącego, záoĪyá
wniosek, aby protokóá przyjąü bez
odczytywania.
Podczas gáosowania nad tymi
propozycjami doszáo do takiego zamieszania, Īe ostatecznie ustalono,
iĪ wnioskiem z poprzedniej sesji radni
zajmą siĊ dopiero na nastĊpnej i wtedy zostanie on odczytany.

JEDEN PRZECIW
Pierwsza z uchwaá, dotycząca
wyraĪenia zgody na nabycie nieruchomoĞci, na której wybudowana jest
przepompownia Ğcieków, przeszáa
jednogáoĞnie i bez dyskusji.
Druga, zmieniająca budĪet na rok
2012, zabraáa wiĊcej czasu. Zmiany
byáy konieczne, chociaĪby ze wzglĊdu
na Ğrodki przyznane przez wojewodĊ
na doĪywianie dzieci w szkoáach, jak
i na wspieranie osób pobierających
Ğwiadczenia pielĊgnacyjne.
DziĊki wprowadzeniu do budĪetu
dodatkowych wolnych Ğrodków z lat
poprzednich, bĊdzie moĪliwa m.in.,
budowa podáączenia odwiertu w m.
Renta, budowa placu zabaw w Jeleniach, budowa drogi gminnej Gáuszyna –Tuáazy i chodnika w JaĨwinach,
zakup samochodu straĪackiego dla
OSP Kraszewice oraz modernizacje
straĪnic w Kraszewicach, Jeleniach,
Gáuszynie i JaĨwinach.
Tylko radny Wojtaszek gáosowaá przeciw, poniewaĪ zmiany nie
przynosiáy korzyĞci dla jego wioski
- Racáawic.

SOâTYSI BEZ FUNDUSZU
Spór wywoáaáa propozycja
uchwaáy, dotycząca wyodrĊbnienia
Ğrodków na fundusz soáecki roku
2013. Soátysi napisali nawet w tej
sprawie petycjĊ do Rady Gminy. Fundusz miaáby zaspakajaü podstawowe
potrzeby spoáeczne soáectw, byü
bodĨcem do pobudzenia aktywnoĞci
spoáecznej, jego brak
to blokada oddolnej inicjatywy.
- Dajmy siĊ wykazaü radom soáeckim, mając pieniądze, coĞ bĊdą robiáy - przekonywaá radny Tyrakowski.
Do uchwalenia funduszu namawiaá soátys S. Kocemba, J. Adamus, a
J. KĊdzia zaznaczyá, Īe jeĪeli fundusz
nie zostanie uchwalony, to soátysi poinformują mieszkaĔców, którzy radni
gáosowali przeciw.
TĊ wypowiedĨ radny R. Dzi-

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

Korepetycje
z j. polskiego oraz
pomoc w przygotowaniu
do matury
tel. 601 560 650
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Niektórzy rodzice dzieci uczĊszczających do Szkoáy Podstawowej
nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie zdenerwowani są tym, Īe
ich dzieci na przerwach bawią siĊ
wĞród pustaków, kamieni i cegieá, w

wiĔski uznaá za szantaĪ i wespóá z
wiceprzewodniczący M. Grabowskim
przekonywaá, Īe tworzenie funduszu
w poáowie kadencji jest nieuczciwe i
nielogiczne.
W gáosowaniu tylko dwóch radnych byáo „za”, a trzynastu „przeciw”.

GâUSZYNA JAK NOWA
JednogáoĞnie uchwalono plan
odnowy Gáuszyny na lata 2012 2020. JeĪeli wiĊkszoĞü z zaproponowanych w planie inwestycji zostanie
zrealizowana, to miejscowoĞü ta w
2020r. bĊdzie jak nowa. Z planowanych przedsiĊwziĊü naleĪy wymieniü: budowĊ i modernizacjĊ dróg i
chodników, poprawienie gospodarki
wodno-Ğciekowej, stanu oĞwietlenia,
modernizacjĊ obiektów uĪytecznoĞci publicznej, utworzenie Ğwietlicy
Ğrodowiskowej, modernizacjĊ boiska
i budowĊ placu zabaw oraz pomoc
dzieciom z rodzin patologicznych i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.
Ponadto zaplanowano zakup wozu
bojowego dla
lokalnej straĪy
oraz budowĊ
parkingu na
przysióáku Koniec ĝwiata i
przygotowanie
tam miejsca
do rekreacji i
wypoczynku.
RównieĪ
jednogáoĞnie
uchwalono
p r o g r a m
opieki
nad
zwierzĊtami
bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnoĞci zwierząt. NajwaĪniejszymi punktami programu jest
zapewnienie opieki zwierzĊtom oraz
wyáapywanie szczególnie groĨnych
bezpaĔskich psów oraz obligatoryjna
sterylizacja albo kastracja. Zamierza
siĊ równieĪ zmniejszaü populacjĊ
zwierząt bezdomnych, co skutkowaü
bĊdzie poprawą bezpieczeĔstwa
mieszkaĔców. SpoáecznoĞü bĊdzie
teĪ edukowana w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

KONIEC
STRUKTURALNYCH RENT
Na sesji goĞciá teĪ kierownik
Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Robert Pustkowski.
Poinformowaá on m.in. o tym, czym
zajmuje siĊ ostrzeszowskie biuro
agencji oraz przedstawiá zmiany i
ofertĊ dziaáaĔ na okres tegorocznej
kampanii. Odpowiadając na jedno z
pytaĔ zaznaczyá, Īe w tym programie
¿nansowym nie bĊdzie juĪ naboru

wniosków na renty strukturalne.

Lepsza opieka zdrowotna
SpoĞród informacji wójta o pracach w okresie miĊdzysesyjnym waĪna wydaje siĊ ta o opiece medycznej
na terenie gminy. Dogadano siĊ ze
wspóáwáaĞcicielem Zakáadu Opieki
Zdrowotnej, „Zdrowie” i najprawdopodobniej juĪ niedáugo mieszkaĔcy
bĊdą mogli korzystaü z opieki laryngologów, neurologów i urologów.

Prawie jak posãowie
Na koniec sesji radni dowiedzieli
siĊ, Īe gmina zafundowaáa im eleganckie teczki, wyposaĪone nawet
w kalkulator. Co prawda teczki to
nie iPady, jakie niedawno otrzymali
posáowie, ale radni bĊdą mogli
wszystkie materiaáy sesyjne gromadziü w szykownej teczce, a teczka z
pewnoĞcią przyczyni siĊ do poprawy
wizerunku samorządowca.
Jan Jangas

brudnym piasku koáo páotu, tuĪ przy
miniaturowym, wybrukowanym boisku szkolnym.
Jak mówi dyrektor szkoáy Jerzy
Kurzawa, teren ten niedawno byá
niwelowany, nie jest boiskiem tylko
traktem komunikacyjnym i zostanie
wyáoĪony kostką, jak tylko szkoáa
zdobĊdzie na to fundusze.
Szkoáy podstawowe podlegają

gminie, wiĊc moĪe gmina zechce
pochyliü siĊ nad problemem i pomóc
szkole, aby dzieci nie brudziáy siĊ
wĞród cegieá i kamieni.
Skoro, obniĪając wiek szkolny,
zapĊdzamy do szkoáy, to winniĞmy
stworzyü im takie
war unki,
aby
chociaĪ w czasie
przerw mogáy siĊ
pobawiü. Dzieci
mają takie samo
prawo do zabawy jak radni do
diety, a wáodarze
odpowiedzialni za
szkoáy do pensji.
MoĪe wiĊc
uda siĊ w tym
trakcie komunikacyjnym, gdzieĞ
pomiĊdzy drzewami, wygospodarowaü nieco
miejsca, stwarzając najmáodszym
chociaĪ odrobinĊ miejsca do zabawy.
Dzieci siedzące przez 45 minut w
áawkach muszą mieü czas i miejsce
na zabawĊ. Wystarczy zapytaü, co
sprawiáoby im najwiĊcej radoĞci i
postaraü siĊ im to zapewniü. Na tyle
chyba naszą gminĊ staü.
J.J.

Warunki do uprawiania sportu
i rekreacji… na medal
PaĔstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie informuje,
Īe początek wiosny to bez wątpienia wáaĞciwy czas, aby przyjrzeü siĊ, czy
szkolne boisko sportowe speánia wszystkie wymogi bezpieczeĔstwa, a tym
samym nie stwarza zagroĪenia wypadkiem.
W trosce o bezpieczeĔstwo dzieci i máodzieĪy, korzystających z obiektów
wchodzących w skáad bloków sportowych przy szkoáach podstawowych na
terenie powiatu, w ramach bieĪących kontroli prowadzonych w miesiącach:
kwiecieĔ, maj, czerwiec, szczegóáowej ocenie poddane zostaną m. in. sale
gimnastyczne, boiska, place rekreacyjne oraz szkolne hale sportowe.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAĩ NIERUCHOMOĝCI

Usãugi budowlane,
budynki od podstaw!
A takĪe: remonty, regipsy,
panele, glazura, tynki, montaĪ
i sprzedaĪ stolarki budowlanej,
ocieplanie budynków;
tel. 500 846 673

Wspólnie moĪemy pomóc
chorym, niepeánosprawnym i
potrzebującym, przekazując
1% podatku na rzecz OPP,
jakim jest Stowarzyszenie
Pomocy Potrzebującym
„Patrz Sercem”,
dziaáające na terenie powiatu
ostrzeszowskiego.
KRS 0000130466
DziĊkujemy!

MUKOWISCYDOZA

Bezlitosna choroba wyniszczająca organizm
Twój 1% podatku to szansa na oddech dzieci.
Problem mukowiscydozy jest w Polsce mało znany. Aż co 24. osoba spośród nas
jest nosicielem wadliwego genu, odpowiedzialnego za tę śmiertelną chorobę.

Nasze dzieci: Daria i Mateusz Kowalscy
(z Bierzowa, gm. Kobyla Góra) chorują na tę chorobę.
Leczenie jest bardzo drogie, a NFZ tylko w części dofinansowuje leki. Zwracamy
się z prośbą o przekazanie 1% Waszego podatku na rzecz leczenia naszych dzieci.
Fundacja MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
KRS 0000097900
Konto BPH S.A. O/Kraków
36 1060 0076 0000 3200 0132 9248
z dopiskiem „Dla Darii i Mateusza Kowalskich”

Dziękujemy – Anna i Roman Kowalscy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Batorego 35, 63-400
Ostrów Wlkp., ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Dworcowej (centrum miasta, teren dworca autobusowego) o powierzchni łącznej
19.287m2, wraz z prawem własności budynków i budowli, tj. następujących
nieruchomości:
1) działka nr 30 o powierzchni 8.541 m2 zabudowana, Kw KZ1W/00078191/0;
2) działki nr 29, 6/3 o powierzchni 10.526 m2 zabudowane, Kw
KZ1W/00047650/0,
3) działka nr 11/12 o powierzchni 220 m2 zabudowana, Kw
KZ1W/00059701/0.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Batorego 35, lok. nr 16.
Sprzedawane składniki aktywów trwałych można obejrzeć w miejscu ich
lokalizacji w dni robocze w okresie od 27.03.2012 r. do 16.04.2012 r., w godz. od
8.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.
Cena wywoławcza wynosi 3.793.000,00 zł (trzy miliony siedemset
dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), wadium 379.300,00 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych), minimalne postąpienie 40.000 zł
(czterdzieści tysięcy złotych).
Każdy z uczestników przetargu jest zobowiązany okazać na żądanie
prowadzącego licytację dokument stwierdzający tożsamość, a w wypadku
występowania w imieniu jednostki organizacyjnej także odpis aktualny z rejestru sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej i w
razie potrzeby dodatkowy dokument wykazujący upoważnienie do działania
w imieniu nabywcy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed wywołaniem licytacji wadium w pieniądzu, na konto bankowe sprzedającego: Bank
Zachodni WBK S.A. I Oddział w Ostrowie Wlkp. nr 05 1090 1160 0000 0000
1600 9371. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez
oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie
zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedającego,
jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Oferta wybrana w trakcie licytacji jest wiążąca przez okres do 90 dni od
daty licytacji. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym
przez sprzedającego, a najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę
powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177, z późn. zm.).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 62 735 07 09 lub 62
735 07 33.

