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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.

Trójgãos w sprawie
funduszy europejskich

GoĞcinne wystĊpy
Rady Powiatu
Wójt gminy Kraszewice Józef Olszewski, goszcząc obradującą w KuĨnicy Grabowskiej na XXX sesji polityczną elitĊ Powiatu, wykorzystaá okazjĊ,
aby trochĊ ponarzekaü. Zwracając siĊ

cĊ komendanta Policji Jerzego Kupaja
pytaáa H. Dembska.
-(…) Nie mogĊ zdradzaü Īadnych
szczegóáów co do postĊpowania, które
jest prowadzone pod nadzorem Pro-

do starosty, wytykaá mu, Īe Kraszewice
to gmina, w której powiatowe drogi są
w najgorszym stanie. Wójt zagroziá nawet, Īe jeĞli Powiat nie naprawi drogi,
przebiegającej przez centrum Kraszewic, to gmina zleci naprawĊ, a koszt
odliczy z opáaty wnoszonej do PZD za
umieszczone w pasie drogowym urządzenia sanitarne. A idzie o 10-metrowy,
zaniĪony odcinek, w którym zbiera siĊ
woda i przejeĪdĪające samochody
oblewają nią przechodniów oraz budynek przedszkola, przez co jest on
zawilgocony, a niedawno wymienione
drzwi znowu zostaáy zniszczone.
Korzystając z okazji, równieĪ soátys
KuĨnicy Grabowskiej - Leon Owczarek,
apelowaá do starosty, aby z dworkiem,
który jest wáasnoĞcią starostwa, nie
staáo siĊ tak jak z budynkiem oĞrodka
zdrowia, który zostaá sprzedany. Soátys
przekazaá wniosek z proĞbą, aby tĊtniący Īyciem i potrzebny wiosce obiekt
dworski starostwo zechciaáo w drodze
bezprzetargowej przekazaü wsi lub
udzieliáo odpowiedniej boni¿katy przy
nabywaniu. JeĞli tak siĊ nie stanie i zajdzie potrzeba, to wieĞ bĊdzie walczyü o
dworek, w którym Īyáo wielu znamienitych ludzi, w tym twórca elementarza,
profesor Falski.
Jan Wojtaszek, gminny radny z
Racáawic, pytaá, kiedy Powiat zamierza ukoĔczyü budowĊ chodnika w tej
wiosce. Chodzi o odcinek zaledwie
140-metrowej dáugoĞci - jest dokumentacja, wieĞ ma zgromadzoną kostkĊ i
zrobiono wymagane odwodnienie pól.
Starosta, choü na inne pytania odpowiadaá dosyü szczegóáowo, to akurat
przemilczaá.
Miáym akcentem na powiatowej
sesji byá moment obdarowania wójta J. Olszewskiego odznaczeniem
„Przyjaciel Dziecka”, a zrobiá to prezes
zarządu Fundacji Inwalidów i Osób
Niepeánosprawnych „Miáosierdzie” z
Kalisza.

kuratury Rejonowej w Ostrzeszowie.
MogĊ tylko powiedzieü, Īe jesteĞmy na
dobrej drodze do zatrzymania sprawców. W tej chwili ja tu sobie siedzĊ
spokojnie, ale moi koledzy pracują
na terenie powiatu naszego i powiatów oĞciennych. Trwają intensywne
czynnoĞci. Policjantom naprawdĊ nie
brakuje gorliwoĞci i bardzo chcemy
zatrzymaü sprawców.
W marcu nasi dzielnicowi bĊdą
rozmawiaü z kaĪdym z proboszczów.
BĊdą to takie rozmowy edukacyjno informacyjne na temat zabezpieczeĔ,
bo, niestety, nie ukrywajmy, ksiĊĪa
katoliccy są bardzo czĊsto o¿arami
róĪnego rodzaju napadów, rabunków
i kradzieĪy. Robimy równieĪ dziaáania
wyprzedzające, Īeby pozostaáych
uprzedziü o moĪliwoĞciach pojawienia
siĊ tego typu sytuacji - odpowiadaá J.
Kupaj.

Pytania rajców
Z tematów, jakie poruszali radni, na
uwagĊ zasáuguje kilka.
Maria Gorzelanna pytaáa, na jakim
etapie jest budowa windy dla osób
niepeánosprawnych w liceum ogólnoksztaácącym i dlaczego pieniądze ze
sprzedawanego powiatowego mienia
nie wracają na inwestycje w gminie, w
której je sprzedano.
Stanisáaw O¿erski poruszaá tematy niedostatecznego wykorzystania
budynku po szkole rolniczej w Ostrzeszowie, co generuje koszty i obciąĪa
nimi Zespóá Szkóá nr 2. Pytaá teĪ, czy
starosta zdaje sobie sprawĊ z kosztów
utrzymania linii kolejowej, prowadzącej
na Namysáaki, którą starostwo chce
przejąü i czy za to marzenie nie przyjdzie zbyt duĪo páaciü.
Tadeusz Pelc wnosiá, aby Komisja
ds. Zarządzania Ruchem na Drogach
przy Starostwie Powiatowym przyjrzaáa siĊ oznakowaniu dróg, gdyĪ niektóre
ograniczenia są zbĊdne. Wnioskowaá,
aby wymagaü od ¿rm remontujących
drogi, Īeby tuĪ po remoncie zabieraáy
znaki ograniczające prĊdkoĞü, bo policja to wykorzystuje i karze mandatami,
a ograniczenia te nie mają Īadnego
sensu.
O to, czy są szanse na ujĊcie
sprawców napadu na ksiĊdza, zastĊp-

Wola radnych
Z siedmiu uchwaá, jakie w czasie
wyjazdowej sesji podjĊli radni, tylko ta
dotycząca zmian w statucie Zespoáu
Zakáadów Opieki Zdrowotnej byáa szerzej dyskutowana. T. Pelc zaznaczyá, Īe
nie moĪe gáosowaü za zmianami, gdyĪ
punkt 2,. przygotowanej przez dyrekcje ZZOZ, zmiany mówi o zamkniĊciu
dziaáalnoĞci poradni ginekologiczno
- poáoĪniczej. Likwidacja kolejnej „specjalistyki” w wyremontowanym, jednym
z lepszych obiektów w caáej Wielkopolsce jest nie do przyjĊcia, bo powoduje
odpáyw kolejnych pacjentów.
Obecny na sesji wicedyrektor
ZZOZ Grzegorz Kupczyk, wĞród wielu
przyczyn, które byáy powodem propozycji zamkniĊcia poradni, wskazaá trudnoĞci w pozyskaniu lekarza specjalisty i
brak pomieszczenia na gabinet. Radny
Pelc, zapewniając, Īe ma na ten temat
wiĊkszą wiedzĊ niĪ inni radni, zaprzeczyá, aby brakowaáo pomieszczeĔ na
gabinet. BĊdąc przewodniczącym
Komisji Zdrowia, Pomocy Spoáecznej
i Spraw Publicznych, zapewne wie, co
mówi.
Wolą siedmiu, czyli wiĊkszoĞci
obecnych na sesji radnych byáo przyjĊcie zmian w statucie ZZOZ.

PieniĊdzy brakuje, a
bezrobocie roĞnie
Dyrektor PUP Ewa Rycerska
przedstawiáa aktualną sytuacjĊ na rynku pracy w powiecie i, krótko mówiąc,
róĪowo to nie wygląda, bo bezrobocie
roĞnie.
O planach, zamierzeniach i problemach pomocy spoáecznej w zakresie
wspierania osób niepeánosprawnych
oraz polityce prorodzinnej mówiáa
dyrektor BoĪena Powązka. Z relacji tej
wynikaáo, Īe pieniĊdzy na wszystkie
dziaáania nie wystarczy, ale obecny
rok ma byü bardziej przyjazny dla osób
niepeánosprawnych.
Jan Jangas

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

Niecodzienna konferencja prasowa odbyáa siĊ 8 marca w biurze
europosáa Andrzeja Grzyba. Ta
niezwykáoĞü wziĊáa siĊ choüby stąd,

moĪe nie przyjąü tych narzuconych
mu ustaleĔ. Są w kaĪdym razie
projekty, proponujące odrzucenie
tej ustawy budĪetowej. Parlament

Īe, prócz gospodarza, w konferencji
wziĊli udziaá: starosta ostrzeszowski
Lech Janicki i burmistrz MiG Mariusz
Witek, czyli najwaĪniejsi politycy
ostrzeszowscy. Jako Īe konferencja
odbywaáa siĊ w Dniu Kobiet, pamiĊtano o paniach, wrĊczając uczestniczkom spotkania, kwiaty. Tematem
konferencji byáy fundusze przyznane
Polsce na niedawnym szczycie UE.
Politycy starali siĊ teĪ odpowiedzieü,
na ile pieniĊdzy bĊdą mogáy liczyü
lokalne samorządy.
Europoseá Andrzej Grzyb przychyliá siĊ do twierdzenia, Īe ustalenia,
jakie zapadáy na niedawnym szczycie
przywódców paĔstw unijnych są sukcesem Polski, a poraĪką Unii. Stąd
teĪ obawy, Īe Parlament Europejski

Europejski dopiero latem zatwierdzi
(lub nie) uzgodnienia w tej kwestii
przywódców paĔstw. Nowe kraje
czáonkowskie nie chcą odrzucenia
budĪetu. Polacy teĪ są tego zdania,
i to niezaleĪnie od frakcji, do której
w Europarlamencie naleĪą, ale w tej
sprawie nic nie jest przesądzone.
Za to miasto Ostrzeszów moĪe
juĪ odnotowaü sukces, bowiem po
roku staraĔ znalazá wreszcie pozytywny ¿naá wniosek o poszerzenie
àódzkiej Strefy Ekonomicznej. Mówiá
na ten temat burmistrz M. Witek. Burmistrz liczy na pomoc Ministerstwa
Gospodarki w doprowadzeniu do
terenów przeznaczonych pod strefĊ
koniecznej tam infrastruktury. Wspomniaá o potrzebach MiG w zakresie

POWIATOWE
TARGI PRACY
40 wystawców zapowiedziaáo
swój udziaá w II Powiatowych
Targach Pracy, jakie odbĊdą siĊ
14 marca w hali sportowej przy
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie.
Ideą targów jest umoĪliwienie
osobistego kontaktu pracodawców z
osobami poszukującymi pracy oraz
zapoznania siĊ z sytuacją na lokalnym
rynku pracy. Podczas targów osoby
poszukujące pracy i miejsca praktyk
zawodowych bĊdą mogáy nawiązaü
kontakt z potencjalnymi pracodawcami i záoĪyü swoje CV – wyjaĞnia
dyrektor PUP w Ostrzeszowie Ewa
Rycerska.
Program II Powiatowych Targów
Pracy:
- 10.00 - uroczyste rozpoczĊcie
Targów Pracy
- 10.45 - prezentacja pt. „Instrumenty i usáugi lokalnego rynku pracy,
na przykáadzie wspóápracujących
instytucji rynku pracy PUP i OHP”
- 12.00 - konferencja prasowa
- 13.00 - prezentacja pt. „OLGD,
druga lokalna grupa dziaáania w
Wielkopolsce w 2012 roku - konkretne pro¿ty dla Ğrodowiska i lokalnego
rynku pracy”
- 13.45 - zakoĔczenie imprezy
Organizatorami II Powiatowych
Targów Pracy pod patronatem starosty ostrzeszowskiego są: Powiatowy
Urząd Pracy oraz Punkt PoĞrednictwa Pracy OHP w Ostrzeszowie.
www.powiatostrzeszowski.pl

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE
•
•
•
•
•

elewacje
docieplanie poddaszy i budynków
regipsy, sufity podwieszane
szpachlowanie, malowanie, gładzie
płytki
Łukasz, t. 695 236 711

KOREPETYCJE
Z J. POLSKIEGO

oraz pomoc w
przygotowaniu do matury
tel. 601 560 650
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dróg i sieci kanalizacyjnych. Do nowej
perspektywy ¿nansowej na lata 20142020 M. Witek podchodzi z dystansem, przypominając, Īe diabeá tkwi w
szczegóáach, czego przykáadem jest
kryta páywalnia, na którą nie udaáo
siĊ pozyskaü Ğrodków z zewnątrz.
Stwierdziá teĪ, Īe celem jego i Rady
jest, by na koniec kadencji zejĞü z zadáuĪenia do poziomu bezpiecznego,
aby w nowej perspektywie ¿nansowej
moĪliwoĞci budĪetowe byáy znaczne.
Nową perspektywĊ ¿nansową z
punktu widzenia powiatu oceniá starosta L. Janicki. Ogólnie rzecz biorąc,
nieáatwo bĊdzie pozyskaü pieniądze
nawet na te cele, gdzie teoretycznie
taka moĪliwoĞü istnieje. „Oby obszar
wsparcia przedsiĊbiorczoĞci na
naszym terenie pozwoliá konkretnie
wzmocniü te przedsiĊbiorstwa,
zwiĊkszyü ich obroty, to przyczyniáoby siĊ do rozwoju powiatu”.
Odpowiadając na pytania A.
Grzyb wspomniaá o koniecznoĞci preferowania lokalnych przedsiĊbiorstw,
które inaczej nie mają szans przebicia
siĊ ze swą ofertą. Zdaniem europosáa dopiero od pewnego puáapu ta
przestrzeĔ rywalizacji powinna byü
otwarta.
Co z obiektami po koĔczącej swój
byt w Ostrzeszowie ¿ rmie Leoni?
Na to pytanie odpowiadaá burmistrz
Witek. Jest pewne zainteresowanie,
toczą siĊ rozmowy. JesteĞmy skáonni
rozmawiaü z kaĪdym potencjalnym
nabywcą nt. lokalnych podatków, oferując ulgi w tym zakresie – zapewniaá
burmistrz.
Europoseá Grzyb nawiązaá do
historii wchodzenia Leoni na ostrzeszowski rynek. Byáo to 19 lat temu,
a niemiecka ¿rma byáa jedną z 75, z
którymi wówczas rozmawiano. Szacowano, Īe bĊdzie w Ostrzeszowie 10
lat – byáa dáuĪej, lecz niestety, kryzys
na rynku samochodowym w Europie
tĊ dobrą wspóápracĊ zakoĔczyá.
K.J.

Zwariowany komisariat
Pełna humoru i absurdu komedia z
piosenkami, w gwiazdorskiej obsadzie,
ukazująca wydarzenia kilku dni pracy
policjantów w przygranicznym miasteczku.
Bohaterów sztuki charakteryzuje
alogika myślenia, która powoduje całkowity nonsens w komunikacji pomiędzy
nimi. W formie jest to bardziej spektakl
kabaretowy niż klasyczna komedia.
Komendant Obracaj jest najstarszym stażem policjantem w komisariacie, trochę megaloman, uczulony na
swoje nazwisko, podkreśla to tikiem
głowy, często cytuje znane przysłowia,
zmieniając ich kontekst.
Zazdrosny o żonę, również policjantkę - Ziutę Kwas-Obracaj, podejrzewa ją o romans z agentem Tomkiem,
karnie przeniesionym z CBA za nieudane
operacje specjalne. Aspirant Warzecha,
który próbuje naprawić swoją złą reputację pijaka, wykonuje zadania specjalne, poszukując w terenie iluzjonisty
z „żółtym ptakiem”, podejrzanego o
ekshibicjonizm.
Komisariat odwiedza, będący przejazdem w podróży zagranicznej, były
minister resortu z małżonką, a co wyniknie z tej wizyty, zobaczycie Państwo
sami. Wartka akcja, przezabawne dialogi
i absurdalne sytuacje nie pozwolą widzom na sekundę nudy.
Zapraszamy na terapię śmiechem!

15 marca /piątek/
godz. 16.00 i 19.00
Kinoteatr „Piast” Ostrzeszów,
ul. Gorgolewskiego 2
Bilety w cenie 60zł do nabycia w
Ostrzeszowskim Centrum Kultury

Oz wielki i potĊĪny
USA, fantastyczny, przygodowy, 125
min, od 7 lat
Sobota - 16 III, godz. 17.00
Niedziela - 17 III, godz. 17.00
Wtorek - 19 III, godz. 17.30
ĝroda - 20 III, godz. 17.30
Czwarte - 21 III, godz. 17.00
Bilety: 3D - ulg. 18zá, norm. 20zá (wtorek 16zá)
Bilet rodzinny - zgodnie z regulaminem - 40zá
Okulary: 5zá - na wáasnoĞü/ lub 2zá wypoĪyczenie + 3zá kaucja, zwracana
po zdaniu okularów.

Wiecznie Īywy
USA, horror, melodramat, 97min, od
15 lat
Sobota - 16 III, godz. 19.30
Niedziela - 17 III, godz. 19.30
Wtorek - 19 III, godz. 19.40
ĝroda - 20 III, godz. 19.40
Czwartek - 21 III, godz. 19.30
Bilety: ulg. 13zá, norm. 16zá (wtorek
12zá)
Seanse niedzielne gwarantowane.
Filmowe czwartki z kawą.
Repertuar kina:
www.ock.ostrzeszow.pl

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo
budowa domów od podstaw,
kompleksowe wykoĔczenia
wnĊtrz, murowanie szpachlowanie malowanie ocieplanie
i inne usáugi budowlane

SZYBKO, TANIO,
SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

