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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.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509.

XXXVI sesja Rady Powiatu

KONTRAKTY DLA SZPITALA
JESZCZE NIįSZE
Od záych wiadomoĞci przekazanych przez starostĊ rozpoczĊáa
siĊ ostatnia sesja. Lech Janicki
poinformowaá radnych o odbytych
rozmowach w siedzibie wielkopolskiego oddziaáu NFZ. Z informacji
tam otrzymanych wynika, Īe stan
¿nansów wielkopolskiego NFZ jest
katastrofalny. W związku z tym bĊdą
ciĊcia w kontraktach, co spowoduje
ich obniĪenie o ok. 10%. A trzeba

pamiĊtaü, Īe w ostatnich latach
praktycznie te kontrakty nie byáy
podwyĪszane. PoniewaĪ pieniĊdzy
brakuje, NFZ nie zgadza siĊ teĪ na
przesuniĊcia wewnątrz kontraktu
- chodzi o to, by niewykorzystane
Ğrodki wracaáy do centrali. - To bĊdzie walka o byt - podsumowaá L.
Janicki.
Pozostaje nadzieja, Īe walka ta
nie okaĪe siĊ ostatnią bitwą tutejszego ZZOZ.
Zapytany o kandydatury na
stanowisko dyrektora szpitala, starosta stwierdziá, Īe nie wie, ile ofert
wpáynĊáo, ale nie liczy na nawaá tych
ofert, bo stanowisko dyrektora nie
jest Īadną gratką dla lekarzy. Tym
bardziej Īe problemów przybywa,
a na przyszáy rok szykuje siĊ „ostra
jazda”.
O gaáĊziach zwisających na
przydroĪnych drzewach informowaá
radny S. O¿erski. Wprawdzie czĊĞü
wyciĊto, za co radny dziĊkowaá, ale
jeszcze sporo czeka na usuniĊcie.
Temat przydroĪnych gaáĊzi i krzewów jeszcze bardziej rozwinąá w
swej interpelacji R. Pustkowski.

DOĩYNKI NIE PO
HRABIOWSKU
„Byáem na doĪynkach powiatowych w Kraszewicach i jestem
mile zaskoczony, Īe po o¿cjalnych
wystąpieniach odbyáo siĊ wspólne
biesiadowanie - lud brataá siĊ z wáadzą” – rozpocząá swe wystąpienie
K. Obsadny. Radny zadowolony
byá takĪe z odpowiedzi (na piĞmie)
otrzymanej od dyrektorki PUP. Pytanie dotyczyáo pomocy dla przedsiĊbiorstw w postaci staĪy. Na koniec
odniósá siĊ do listu opublikowanego
w prasie, twierdząc, Īe jego intencją
byáo sprowokowanie starosty, by bar-

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

dziej rozliczaá swych podwáadnych,
a nie wszystko usprawiedliwiaá. Po
reakcji starosty moĪna wnioskowaü,
Īe pisma radnego nie potraktowaá
jako gáosu w dyskusji.
Radni przyjĊli informacje starosty dotyczącą budĪetu w I póároczu
2013r. Niepokój budzi jedynie spadający wpáyw z podatków (ok. 600tys.
mniej niĪ planowano).
W trakcie sesji podjĊto jeszcze

kilka uchwaá dotyczących zmian w
budĪecie, wspóápracy w 2014r. z
organizacjami pozarządowymi oraz
ustalenia wysokoĞci opáat i kosztów
związanych z usuniĊciem pojazdu
z drogi.
K.J.

Brak máodych rąk do
pracy w Ostrzeszowie?
Zarówno
ja, jak i wielu
mieszkaĔców
os. Zamkowego, jesteĞmy
zbulwersowani
fak tem,
Īe
Urząd Miasta i Gminy zatrudniá
osobĊ w wieku 74 lat na stanowisku
kierownika Ğwietlicy, dziaáającej w
wyremontowanym budynku na ul.
Zamkowej (obok szkoáy muzycznej).
Osoba ta jest juĪ na emeryturze i
otrzymuje Ğwiadczenie emerytalne
(zapewne niemaáe). Ma teĪ mĊĪa,
zatrudnionego na intratnym i dochodowym stanowisku w UMiG Ostrzeszów. I tu nasuwa siĊ pytanie, czy ci
paĔstwo są tak biedni, Īe pani w tym
wieku musi dorabiaü? A moĪe chce
byü docenioną i chce podkreĞliü
waĪnoĞü stanowiska w urzĊdzie
swojego mĊĪa? PodkreĞliü trzeba,
Īe máode, wyksztaácone osoby z
Ostrzeszowa i innych miejscowoĞci
w powiecie, nie mają pracy, co jest
przykre. Takich osób siĊ jednak nie
zatrudnia, ich siĊ nie widzi, choü czasami brakuje im pieniĊdzy nawet na
przysáowiowy kawaáek chleba. Kto
daje na to wszystko przyzwolenie?
Gdzie są odpowiednie sáuĪby, takie
jak: pan burmistrz, przewodniczący
Rady oraz caáa Rada, wszyscy to
widzą i akceptują ten stan rzeczy?
A moĪe w naszym mieĞcie brak

ZUP MEBLEX

Meble do Twojego ogrodu pod
zamówienie klienta.
Budy, domki, ławy, altany, stoły, krzesła, huśtawki, place zabaw dla dzieci
www.zupmeblex.cba.pl
email: krzysztofkluska@wp.pl
tel. kom. 781 786 527

Znak od Matki
Boİej, czy tylko
przypadek?
„To byá wtorkowy ranek, mogáa byü za kwadrans
siódma. SáyszĊ, Īe jedzie szybko jakiĞ samochód. Nagle
rozlega siĊ taki gáuchy áomot… i cisza. Przeraziáam siĊ - co
teĪ siĊ staáo. Pobiegáam do okna, patrzĊ i mówiĊ do mĊĪa
- naszej kapliczki nie ma…”
- Tak o wydarzeniu z 1 paĨdziernika mówi mieszkanka Bierzowa, pani Jadwiga Dolata. Tego ranka legáa w
gruzach kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie PoczĊtej
- dzieáo pana Stanisáawa Dolaty. Pan Stanisáaw wybudowaá
kapliczkĊ w 1959 r. Zrobiá to na proĞbĊ mamy, która w
ten sposób pragnĊáa wyraziü Maryi swą wdziĊcznoĞü za
uzdrowienie córki (siostry p. Stanisáawa) z choroby i za
szczĊĞliwy powrót z wojska syna, wáaĞnie Stanisáawa.
„Przy kapliczce staáa przyczepka” - kontynuuje p.
Jadwiga. PomyĞlaáam, Īe pewnie jest tam czáowiek potrzebujący pomocy. Gdy wyszáam, zauwaĪyáam, Īe od
strony MyĞlniewa zawraca furgonetka. Pytam kierowcĊ,
czy dzwoniü na pogotowie. Odpowiedziaá, Īe to tylko przyczepa z rzeczami i nikomu siĊ nic nie staáo. Okazaáo siĊ, Īe
to byá samochód ZAZ w KsiąĪenicach, który wiózá wyprane
rzeczy do tutejszego DPS. - Co teraz bĊdzie z tą naszą
kapliczką? - zapytaáam. On tymczasem przeáoĪyá rzeczy
do furgonetki i pojechaá. Ale za chwilĊ przyjechaá z tamtego
zakáadu inny samochód z trzema osobami. Pytają, czy
mam jakieĞ zdjĊcia, Īeby mogli zobaczyü, jak wyglądaáa,
bo postarają siĊ ją odbudowaü; bardzo mnie to ucieszyáo”.
Kapliczka staáa w tym miejscu 54 lata. Zostaáa poĞwiĊcona 15 sierpnia 1959r. przez ks. kan. Jana Markula. JuĪ
póĨniej wmurowano do niej pamiątkowe kamienie - jeden
z Ziemi ĝwiĊtej, drugi z Sadowia. Niemal co roku odmalowywana, zawsze zadbana, ze ĞwieĪymi
kwiatami przed Maryjną ¿gurką, byáa
dowodem miáoĞci, jaką mieszkający tu
ludzie darzą MaryjĊ.
PaĔstwo Dolatowie wierzą, Īe
wkrótce kapliczka znowu stanie naprzeciw ich domu. Sami nie daliby rady jej
odbudowaü, ale z pomocą Īyczliwych
ludzi jest to moĪliwe.
WciąĪ wszystkich nurtuje pytanie,
jak to siĊ mogáo staü, Īe na równej,
prostej drodze urwaá siĊ hak, przyczepa
skrĊciáa i wjechaáa prosto w kapliczkĊ
stojącą miĊdzy drzewami. Nie musnĊáa nawet jednego drzewka. Jakie
to szczĊĞcie, Īe w tym momencie nikt
nie przechodziá, nie przejeĪdĪaá, Īe nie
doszáo do Īadnej tragedii. To stojąca na
skraju drogi Maryja przyjĊáa na siebie
ten wypadek, który byü moĪe miaá siĊ Tyle pozostaáo...
jest máodych rąk do pracy i dlatego
zatrudnia siĊ osoby w podeszáym
wieku, materialnie zabezpieczone?
mieszkaniec os. Zamkowego

O ustosunkowanie siĊ do
treĞci listu poprosiliĞmy burmistrza Ostrzeszowa - Mariusza Witka.
„JeĞli chodzi w ogóle o Ğwietlice
Ğrodowiskowe, to w gminie jest ich
kilka: na ul. Pocztowej w Ostrzeszowie - przy DDPS, w szkole w Siedlikowie, w Rogaszycach, w Bledzianowie i w Rojowie - w budynkach
poszkolnych; jest teĪ ta najnowsza
Ğwietlica przy os. Zamkowym - za
szkoáą muzyczną. W tamtych Ğwietlicach funkcjonowanie opiera siĊ
na pracy wychowawców, bowiem
ich uczestnikami są dzieci i máodzieĪ, które chcą tam przychodziü.
Frekwencja jest bardzo wysoka.
ZaĞ Ğwietlica, o której mówimy, jest
miejscem spotkaĔ osób starszych,
gáównie mieszkaĔców osiedla i
Dzielnicy nr 2. O powstanie takiej
Ğwietlicy zabiegaáa Rada Dzielnicy
nr 2 i jej przewodniczący Jan Szkopek. WyremontowaliĞmy obiekt i
Ğwietlica zostaáa udostĊpniona dla
takich spoáeczników.
Na ul. Pocztowej funkcjonuje
wprawdzie Dzienny Dom Pomocy
Spoáecznej, lecz dla czĊĞci ludzi
starszych, mieszkających na os.
Zamkowym i w okolicy, jest tam za
daleko. Nowo powstaáa Ğwietlica
ma stanowiü alternatywĊ, by i oni
mogli uczestniczyü w róĪnych
spotkaniach. Gdy bĊdzie takie zapotrzebowanie, to moĪe zaczniemy
równieĪ tu wydawaü obiady. KtoĞ
musi kierowaü odbywającymi siĊ
tam spotkaniami, peániü rolĊ gospodarza czy gospodyni. ZaleĪaáo
mi, by ten start byá udany, by po
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Tak kapliczka jeszcze niedawno wyglądaáa.
zdarzyü. A moĪe oznacza to caákiem coĞ innego? Bo czy
tylko przypadek sprawiá, Īe do zniszczenia kapliczki doszáo 1 paĨdziernika, dokáadnie w trzecią rocznicĊ Ğmierci
ukochanej córki paĔstwa Dolatów - Romany?
MoĪemy snuü domysáy, ale tak naprawdĊ nigdy nie
bĊdziemy wiedzieü, czy byá to jakiĞ znak od Matki BoĪej,
przestroga, czy zwyczajne zdarzenie drogowe, jakich
wiele.
K. Juszczak

otwarciu lokal nie zacząá Ğwieciü
pustkami. Pani Mieczysáawa wydaáa mi siĊ osobą gwarantującą
frekwencjĊ, bo, po pierwsze, ma
doĞwiadczenie w peánieniu takiej
roli, po drugie - to wáaĞnie wielu z
uczestników wskazywaáo na nią jako na najlepszego gospodarza tego
miejsca. Nigdy teĪ, ani przedtem,
ani dotąd, nie usáyszaáem jakichkolwiek uwag dyskwali¿ kujących
jej zaangaĪowanie. ChcĊ stwierdziü, Īe pani ta nie jest Īadnym
kierownikiem (moĪe zwyczajowo
ktoĞ ją tak tytuáuje). W Ğwietlicy, o
której mówimy, na umowĊ-zlecenie
zatrudnione są dwie osoby - p. Mieczysáawa i p. AndĪelika. Obie peánią
równorzĊdne funkcje opiekunek,
organizatorek pracy Ğwietlicy. Mają
za zadanie przestrzegaü harmonogramu prowadzonych tam spotkaĔ
tematycznych, dbaü o porządek,
organizowaü zajĊcia. Panie te mają
w tygodniu po 20 godzin na umowĊ-zlecenie. Zawsze któraĞ z nich jest
w Ğwietlicy, a w „godzinach szczytu”
pracują tam obie. Na etat nikogo tu
nie zatrudniam, bo nie ma takiej
potrzeby, a wybraáem - jako jedną
z paĔ - osobĊ z duĪym doĞwiadcze-

niem, która w gronie uczestników
tych spotkaĔ cieszy siĊ sympatią
- zna wszystkich i oni ją znają. ZaĞ
pani AndĪelika nabiera przy starszej
koleĪance doĞwiadczenia.
JeĞli chodzi o zarzut zatrudniana
osób mających juĪ wiek emerytalny,
to w tej chwili wĞród urzĊdników
jest jedna osoba, która osiągnĊáa
wiek emerytalny, pracuje na póá
etatu, choü tak naprawdĊ pracuje
za póátora. Zgadzam siĊ, Īe w przypadku, o którym mówiliĞmy, doĞü
niefortunnie zaistniaáo powiązanie
rodzinne pani pracującej w Ğwietlicy
z pracownikiem urzĊdu. MogĊ tylko
oĞwiadczyü, Īe ten fakt nie miaá
Īadnego wpáywu na podpisanie
umowy-zlecenia z panią Mieczysáawą. Umowa ta dobiega koĔca 31
grudnia br. Niewykluczone, Īe nie
zostanie przedáuĪona.
ĝwietlica funkcjonuje bardzo dobrze, zostaáa, w duĪej mierze dziĊki
p. Mieczysáawie, „rozkrĊcona” i wierzĊ, Īe i przyszáoĞci, nawet gdy nie
bĊdzie pracowaáa juĪ tutaj, Ğwietlica
bĊdzie funkcjonowaü wáaĞciwie”.
K. J.

INFORMACJA PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje, iĪ posiada Ğrodki na aktywizacjĊ zawodową osób bezrobotnych zwolnionych z
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w 2013r.
Formy wsparcia przewidziane programem:
•
szkolenia - szczegóáowe inf. w pok. 204 lub tel. 62 732 07 90
wew. 267
•
jednorazowe Ğrodki na podjĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej kwota do¿nansowania 15 000,00 zá, szczegóáowe inf. w pok. 208 lub tel.
62 732 07 90 wew. 263
Osoby bezrobotne zapraszamy do udziaáu w programie.
Wnioski rozpatrywane bĊdą na bieĪąco i przyjmowane aĪ do wyczerpania Ğrodków przeznaczonych na ich organizacjĊ.

