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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.
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JEDNOGŁOŚNIE
CZY WPROST PRZECIWNIE?

Ciągle nas frapuje problem śmieciowy, zwłaszcza że tak bardzo
Ostrzeszów zastosowaną metodą
opłat odbiega od reszty Wielkopolski,
więc drążymy temat dalej.
Pisaliśmy już, jak nasze władze
samorządowe wprowadziły „innowacyjny” sposób naliczania opłat za
odpady. Ma być równo. Nieważne, czy
w lokalu mieszka jedna osoba, czy
„koczuje” np. drużyna piłkarska.
Przeanalizowaliśmy też uzasadnienie do owej uchwały i odkryliśmy, do
kogo się ona uśmiecha, a komu pokazuje język. O tym pisaliśmy 24 lipca
i 21 sierpnia.
O czym dzisiaj?
Ciekawość nas dopadła i postanowiliśmy ustalić, czy ta kuriozalna uchwała
naszych samorządowców została
podjęta jednogłośnie, czy wprost
przeciwnie.
Najlepiej zajrzeć do źródła, więc
pogrzebaliśmy w protokole dostępnym
na stronie internetowej.
Co odkryliśmy?
Na listopadowej ubiegłorocznej sesji
było tylko 18 radnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności trzech: J.
Góry, M. Czwordona i A. Obsadnego.
Czytamy interesujący nas fragment,
pkt 9e. Oto on w dokładnym brzmieniu:
„e) określenia metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty (nr 69/2012)
Rada Miejska jednogłośnie (18 głosów „za”) podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXVII/165/2012 stanowi
załącznik do protokołu.
Rada Miejska l6 głosami „za”, 2
„wstrzymującymi” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr XXVII/169/2O12 stanowi
załącznik do protokołu”.
Czytamy, czytamy i w końcu nie
wiemy, czy jednogłośnie, czy też nie.
Coś nam się tutaj zaczęło nie zgadzać,
bo pojawiają się jakieś dwie uchwały
z różnymi oznaczeniami i załącznikami,
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z tym że tej z numerem 165 w ogóle
nie ma. Nie składamy broni. Sięgamy
do kolejnego źródła - tym razem do
szefa naszych radnych. Dzwonimy 5
września. Szef nie miał papierów przed
oczami, toteż umawiamy się na rozmowę za kilka dni. 9 września sprawa
się wyjaśnia - w protokole jest błąd.
Część z „jednogłośnie” i numerem 165
należy wyrzucić do kosza, prawdziwa
jest ta z numerem 169. Z grzeczności
nie zasugerowaliśmy, że ta prawdziwa
też powinna podzielić los tej pierwszej, tym bardziej że nie wypada, aby
Ostrzeszów tak bardzo różnił się logicznym myśleniem od pozostałych miast
Wielkopolski.
Czy coś zmieni się w najbliższym
czasie?
Tego nie wiemy, ale podobno wiceburmistrz na pytanie radnego powiatu,
K. Obsadnego, zakomunikował, że
urzędnicy przygotowują się do nowelizacji swojej śmieciowej uchwały
z 29.11.2012.
Podpowiadamy: to naprawdę nie jest
trudne, a gotowa ściąga z obliczeniami
dotyczącymi mieszkań spółdzielczych
i komunalnych znajduje się w numerze
naszej gazety. Warto czasem zaglądać
do „Czasu”.
Pozostaje nam jeszcze jedna
niewiadoma.
Chcielibyśmy poznać nazwiska
dwóch (dwojga?) odważnych radnych,
którzy wstrzymali się od głosu i nie
„przyklepali” kuriozalnej ubiegłorocznej
uchwały.
Czy odezwą się do nas na łamach
naszej gazety, czy wprost przeciwnie?
G. Grabowska

XXXIV sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów

WIELE PYTAŃ

Prawdopodobnie przerwa wakacyjna
sprawiła, że wyjątkowo dużo interpelacji
zapytań uzbierało się na sesji- 12 września.
Rozpoczął Z. Kajser, który przeszedł
się śladami swej interpelacji sprzed kilku
miesięcy, czyli na dworzec autobusowy
w Ostrzeszowie, i stwierdził, że jaki bałagan
tam był, taki jest. Pytał zatem o losy swej
interpelacji.
- Dobrze byłoby też - kontynuował radny
- aby od zarządcy „11” wymóc stałe porządkowanie alejek biegnących wzdłuż tej drogi,
gdzie zalegają sterty gałęzi i śmieci.
W sprawie poszerzenia wjazdu na ul.
Spacerową w Olszynie wystąpił A. Bociąga.
Z kolei radna U. Modrzyńska pytała, czy jest
odpowiedź z WZD w kwestii kontynuacji
chodnika w Szklarce Przyg. Głośne ostatnio problemy ostrzeszowskiego szpitala
poruszyła w swym wystąpieniu radna K.
Sikora. Chodzi o niewłaściwe traktowanie
pacjentek na oddziale położniczo-ginekologicznym. Radna potwierdziła, że znany jest
jej przypadek opisany na naszych łamach
przed tygodniem. Niestety nie jest to jedyny
przypadek - radna wspomniała o innym,
który skończył się przeprosinami starosty,
odpowiadającego za tutejszy szpital. I jak
się później dziwić, że pacjenci jeżdżą do
innych szpitali. Interpelacja zostanie przekazana staroście. Ponadto radna apelowała
o bezpieczne przejście do SP nr3 na ul.
Zamkowej, domagała się także skuteczniejszej walki z wandalizmem, który stał się
plagą kosztującą miasto niemałe pieniądze.
Radny M. Czwordon pytał, czy wszystkie gospodarstwa domowe złożyły deklaracje dotyczące śmieci. Radny poruszył
też sprawę niedawno oddanej do użytku
sali OSP w Zajączkach, pytając, jaką odpowiedzialność ponosi inspektor nadzoru, bo,
jego zdaniem to, co tam zobaczył, to bubel.
- Tam zostały zmarnowane środki
gminne i zewnętrzne - mówił. Zaapelował
też do komisji rewizyjnej, by zajęła się tym
tematem.
H. Kajser pytał o odpowiedź na pisma,
które były wysyłane do Urzędu Marszał-

WAŻNA INFORMACJA NFZ
23 i 24 września w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31
(sala sesyjna Starostwa) w godzinach 9 - 14 zostanie uruchomiony punkt wydawania danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Osoby zainteresowane będą mogły po okazaniu dowodu osobistego i podpisaniu stosownego
wniosku otrzymać dane dostępowe do systemu (login i hasło), umożliwiające wejście do szerokiej bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia (szeroka informacja
na ten temat na stronie głównej nfz-poznan.pl).
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kowskiego w sprawie chodnika przy drodze 449. Poruszył też kwestię parkingu na
Borku.
- Wszystkie wielkogabarytowe sklepy
muszą zapewniać odpowiednią powierzchnię parkingową - mówił. Nie ma tego pawilon PSS, choć, zdaniem radnego, posiada
miejsce, które mogłoby być przeznaczone
na parking. Radny pytał, jak ten wymóg jest
spełniany.
Do tematu śmieci powrócił H. Mackanić.
- Na jakim etapie jest wyposażanie
mieszkańców gminy w pojemniki na
śmieci? - pytał, uzasadniając, że zbliża się
termin płatności, a nie wszyscy pojemniki
dostali.
- Z pojemnikami jest problem - przyznał
burmistrz. Przy okazji, mówiąc o ponoszonych przez mieszkańców opłatach za
wywóz śmieci, zasugerował, że zostanie
zmniejszona stawka do gospodarstw
1-osobowych, co będzie bardziej sprawiedliwe. To jest dobra wiadomość, z tym że
taka zmiana zacznie obowiązywać nie prędzej niż z początkiem 2014r.
Ostatnim zgłaszającym interpelacje był
R. Szymański. Ponowił swą propozycję
odnośnie zainstalowania na Borku monitoringu. Dewastacja, szczególnie znaków drogowych, stała się w tym rejonie

Składamy szczere i serdeczne podziękowania za udział
w pogrzebie naszego ukochanego męża, taty, dziadka, teścia

śp. Józefa Matyjaka
Największe podziękowania składamy rodzinie, delegacjom
i wszystkim osobom, które swoją obecnością uczciły pamięć
zmarłego, zamówiły liczne msze święte, złożyły wieńce i kwiaty.
Podziękowanie składamy również księdzu proboszczowi Pawłowi Filipiakowi oraz księdzu Damianowi Wojtowskiemu za
odprawienie uroczystej mszy św., a także wszystkim siostrom
salezjankom za obecność, modlitwę i duchowe wsparcie
żona z dziećmi
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plagą. Radny apelował więc o monitoring
i działania.
Odpowiadając na interpelacje, burmistrz
nie wykluczył, że jednak monitoring będzie
tam zainstalowany. Do tematu wandalizmu
odniósł się też przedstawiciel policji, G.
Królikowski. „Nie da się postawić patrolu
pod lokalem, z którego wychodzą pijane
osoby, które później rozrabiają, bo w weekendy mamy więcej interwencji nie tylko
w Ostrzeszowie. A planowane przez rząd
zmniejszenie środków na policję na pewno
tej sytuacji nie poprawi”. Jednakże nie
potwierdził sugestii przewodniczącego, by
nastąpiło zwiększenie aktów wandalizmu.
Burmistrz M. Witek złożył informacje
z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. Są powody do optymizmu, bo
spłacono już całą przypadającą na ten rok
ratę kredytu (3 mln zł). Nieoczekiwanie
też przyszła dotacja 166 tys. zł na remont
dachu i elewacji budynku DDPS przy ul.
Pocztowej.
Rada Miejska przyjęła na sesji siedem
uchwał, dokonując m.in. zmian w budżecie oraz przyjmując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący
Borku, co wiąże się z budową galerii.
Nadano też nazwę - ul. Jesionowa, jednej
z dróg wewnętrznych. Natomiast po dyskusji wycofano projekt uchwały dotyczący
zbycia nieruchomości gruntowych we wsi
Rojów.
K. Juszczak

Podziękowania
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„Zamkowa”
(ul Gorgolewskiego 4), od 23.09 do 29.09
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