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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.

4 sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów

BUDĪET NAD WYRAZ
BEZPIECZNY
Uchwalenie budīetu dla Ostrzeszowa na 2015 rok byâo najwaīniejszym punktem programu 4. sesji
Rady Miejskiej Ostrzeszów. Problemów z tym nie byâo, budīet przyjċty
zostaâ jednogâoğnie i wâağciwie bez
dyskusji. Jedynie przewodniczĆcy
poszczególnych komisji zgâosili kilka
uzupeânieĕ do planowanych inwestycji drogowych na ul. Bohaterów Monte Cassino i Spacerowej. Zağ przewodniczĆcy Komisji Planowania - A.
Ogórkiewicz, wniósâ takīe o budowċ
wejğcia na Baâczynċ. S. Odrobiĕski,
stojĆcy na czele Komisji Budīetowej,
poinformowaâ, īe zadâuīenie miasta i
gminy po zrealizowaniu budīetu ma
wynieğý 13.270.000 zâ, co stanowiý
bċdzie 20,6% planowanych dochodów. Apelowaâ teī o zwiċkszenie wydatków na remonty i inwestycje. Równieī opozycja reprezentowana przez
P. Jċdrowiaka, przewodniczĆcego
nowo powstaâego klubu radnych
„Razem”, wystawiâa budīetowi pozytywnĆ opiniċ. Jċdrowiak proponowaâ
jedynie, īeby nastċpne budīety byây
bardziej odwaīne, proinwestycyjne.
OdpowiadajĆc na ten apel burmistrz
tâumaczyâ, īe nie chce, aby realne
inwestycje miaây zaplanowane w budīecie pieniĆdze, których jeszcze nie
ma. Obiecaâ, īe wszelkie nadwyīki
bċdĆ wykorzystane na inwestycje.
Tak oto, po krótkiej wymianie zdaĕ,
Rada Miejska przyjċâa jednogâoğnie
propozycje budīetowe na 2015

XVI Bal Starosty

31 stycznia
odbċdzie siċ
XVI Bal Starosty
Ostrzeszowskiego. Do taĕca zagra zespóâ Solar;
wieczór uğwietni
muzyczne show
w w ykonaniu
Jacka Klyty. Impreza odbċdzie siċ
w restauracji Eldorado o godzinie
19:00. Caâkowity dochód z balu
zostanie przeznaczony na cele
spoâeczne i charytatywne. Zaproszenia sĆ do nabycia w sekretariacie Starostwa Powiatowego.
Dziċki hojnoğci licznych darczyĕców, sponsorów oraz goğci,
w ubiegâym roku podczas XV Balu
Starosty uzyskano kwotċ 21.360
zâ, co umoīliwiâo pomoc najbardziej potrzebujĆcym rodzinom i instytucjom z terenu powiatu. W tym
roku organizatorzy Balu pragnĆ
przeznaczyý zebrany dochód
na rzecz naszych maâych mieszkaĕców powiatu, cierpiĆcych
z powodu chorób: mukowiscydozy, biaâaczki szpikowej, choroby
Hirschsprunga (brak unerwienia
w jelicie), mukopolisacharydozy
typu III C, ğpiĆczki, nowotworów
oraz poparzeĕ ciaâa (w tym jamy
ustnej).
www.powiatostrzeszowski.pl

ZAPRASZAMY
na

Wieczorek
W
Wi
eczo
ore
Karnawaáowy

zorganizowany przez
RadĊ Rodziców
Szkoáy Podstawowej w PotaĞni,
który odbĊdzie siĊ

7 lutego 2015r.

w sali OSP Zajączki;
początek o godz. 19.00

Zagra zespóá Wenus.

Catering – p. Nieáacna
OdpáatnoĞü – 140,00 zá od pary.
Tel. kontaktowy:
p. Paulina Mazur
785 569 956
p. Agnieszka
Kubczak
663 557 075
Wpáaty do dnia
30 stycznia 2015r.

rok. Po stronie dochodów budīet
wyniesie 64.324.291 zâ, zağ po
stronie wydatków: 63.074.291 zâ.
Mamy zatem w tym roku 1.250.000 zâ
nadwyīki budīetowej, która zostanie spoīytkowana na spâatċ zaciĆgniċtych kredytów i poīyczek. Na
inwestycje w tegorocznym budīecie
zaplanowano niespeâna 3,5mln zâ,
co zdaniem wielu radnych jest nad
wyraz ostroīnĆ rachubĆ.
- Za najwiċkszĆ wartoğý tego
budīetu uwaīam przystĆpienie
do budowy zespoâu przedszkolno-szkolnego, co jest zasâugĆ poprzedniej Rady, która zrobiâa pierwszy
krok w stronċ tej inwestycji - mówiâ
w przerwie obrad burmistrz M. Witek. - Koszty jej sĆ doğý znaczne,
w granicach 8-10mln. Bċdziemy
starali siċ czċğý tych kosztów pokryý ze ğrodków zewnċtrznych. W
tegorocznym budīecie na budowċ
szkoây przeznaczamy milion zâotych;
trzeba bċdzie rozstrzygnĆý konkurs
na koncepcjċ urbanistyczno-architektonicznĆ, projektowanie. Jeīeli
udaâoby siċ rozstrzygnĆý przetarg
i rozpoczĆý prace budowlane na
jesieĕ, to byâoby bardzo dobrze.
1 wrzeğnia 2017 r. powinno nastĆpiý
otwarcie szkoây. Ponadto do waīniejszych tegorocznych inwestycji
naleīy budowa ul. Bohaterów Monte
Cassino i ul. Spacerowej w Olszynie,
równieī zostanĆ zrealizowane ulice
Piâsudskiego i Paderewskiego. Mam
nadziejċ, īe w budīecie znajdĆ siċ
dodatkowe ğrodki i Rada bċdzie
miaâa moīliwoğý zaproponowania
kolejnych inwestycji.

INTERPELACJE

Jeszcze zanim przystĆpiono do
debaty nad budīetem, wielu radnych
zgâosiâo interpelacje i zapytania pod
adresem burmistrza. RozpoczĆâ M.
Ğwitoĕ, apelujĆc o usuniċcie pozostaâoğci po jednej z kaliskich Àrm,
które ğmiecĆ przy blokach na ul.
Grunwaldzkiej.
Staây temat - budowa ğcieīki
rowerowej w Szklarce Myğln., poruszyâa radna M. Kozâowska. Z kolei
P. Jċdrowiak pytaâ, czy nie byâoby
dobrze zlikwidowaý przed galeriĆ
„Borek” tych kilku miejsc parkingowych, które bardzo ograniczajĆ
widocznoğý kierowcom wyjeīdīajĆcym z alei Wolnoğci, tym bardziej īe
za galeriĆ miejsc parkingowych nie
brakuje.
- Co z drzewami przy ul. Pogodnej, które zostaây oznaczone, czy
bċdĆ wycinane? Czy bċdzie przez to
równieī poszerzana droga? - gâos w
tej kwestii zabieraâ A. Ogórkiewicz.
Do starosty kierowany byâ takīe
apel o nowĆ nawierzchniċ drogi na
Mikstat, wystosowaâ go przewodniczĆcy E. Skrzypek. Do tematu zbyt

drastycznie strzyīonych drzew nawiĆzaâ S. Widerski.
W
s p r aw i e
segregacji odpadów gâos zabraâ
M. Czwordon. Byâ
przeciwny,
aby
do
pojemników
przeznaczonych
na
bioodpady
wsypywaý popióâ.
Wypowiedĩ radnego jest co prawda
wbrew przyjċtym
rozwiĆzaniom, lecz,
wg M. Czwordona,
powinno siċ od
poczĆtku wâağciwie
uīytkowaý pojemniki na odpady.
Jeszcze wiċcej konsternacji wywoâaâa propozycja noszenia przez
uczniów skromnych strojów i tarcz.
Radny powoâywaâ siċ na szkoây

ostrowskie, ale coğ mi siċ wydaje, īe
u nas ten pomysâ nie zyska uznania,
a decyzja naleīy wspólnie do rad
rodziców, nauczycieli i uczniów, o

28.01.2015

czym poinformowaâ
dyr. M. Grzegorek.
Rada Miejska nie ma
tu nic do gadania.
Brak ğwiateâ przy
ul. Brzozowej zgâosiâ
radny M. MĆdry, z
kolei brak przejğý
dla pieszych przez
ul. GrunwaldzkĆ
sygnalizowaâ radny
K. Bacik.
- Czy nie byâoby
zasadne zrobienie
lustra przy wyjeĩdzie
z os. Zamkowego na
ul. ZamkowĆ, gdyī
stojĆce w pobliīu samochody utrudniajĆ
widocznoğý - pytaâ
B. Kokoszko.
Czas pokaīe, czy któryğ z tych
licznych postulatów zostanie zrealizowany.
K. Juszczak

ORGANIZACJE KUPIECKIE TRACą NA ZNACZENIU
W grudniu odbyâo siċ
w Kaliszu uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kupca
i Usâugowca, poâĆczone
ze mszĆ ğw. w katedrze
ğw. Mikoâaja. WziĆâem
w nim udziaâ jako senior
ğrodowiska kupieckiego,
a zarazem Prezes Honorowy.
W dzisiejszej rzeczywistoğci, gdzie coraz
wiċksze znaczenie w dziedzinie handlu odgrywajĆ
supermarkety, sytuacja
ğrodowiska kupieckiego
oraz drobnego handlu
staje siċ wrċcz dramatyczna. Dziedzina ta, która od
wieków zaspokajaâa potrzeby spoâeczeĕstwa, zostaâa
zdominowana przez wielkie sieci handlowe. Znaczenie
dawnych punktów handlowych, gdzie kupujĆcy miaâ
do czynienia bezpoğrednio z kupcem, gdzie nie byâ
anonimowy, traci swój blask. ĞwiadczĆ o tym coraz
wiċksze pustostany po sklepach w centrach miast i
miasteczek powiatu. Organizacje kupieckie sĆ coraz
mniejsze, tracĆ na znaczeniu. Ğrodowisko kupieckie nie
ma odpowiednio silnej reprezentacji, która by u wâadz
administracyjnych stanċâa w obronie swoich interesów.
W ostatnim okresie czċğý czâonków odeszâa z naszej
organizacji i to powinno byý naszĆ szczególnĆ troskĆ.
Dlatego, jako najstarszego seniora (mam 88 lat)
ğrodowiska kupieckiego Poâudniowej Wielkopolski
i byâego czâonka ZarzĆdu Naczelnej Rady Zrzeszenia

ZABAWA
KARNAWAáOWA
31 stycznia 2015r.,
godz. 18.30.

Restauracja „Zajazd” Ostrzeszów (kierunek Rogaszyce)
Zabawċ prowadzi zespóâ „Afekt”
z EsterĆ NowackĆ.
Koszt - 210 zâ od pary.
Zapisy, tel. 794 575 729
Do zabawy zaprasza
organizator - paraÀa
farna
w Ostrzeszowie

ZarzĆd PZER i Koâa nr 12 w Niedĩwiedziu serdecznie
zaprasza na wieczorek karnawaâowy, który odbċdzie siċ
7 lutego 2015 roku (sobota) w sali OSP w Bledzianowie.

PoczĆtek - godz. 18.00.

Do taĕca przygrywaâ bċdzie Wesoây D.J.
Cena: czâonkowie 35zâ, pozostali 45zâ od osoby; w cenie kawa, ciasto
i wiele innych przysmaków.
Zgâoszenia i wpâaty przyjmujemy do 1 lutego 2015r.
H. Kċdzia 62 732-77-44; T. Wietecki 62 732-78-90; T. Dolata 62 73278-18; W. Kaâkus 728 254 798

Ostrzeszów - kawiarnia Baszta (ul. Zamkowa 6)
sobota, 14 lutego 2015, godz. 20;
bilety: 25 zâ - w przedsprzedaīy; 35 zâ
- w dniu koncertu (do nabycia w Baszcie)

Skâad zespoâu:
Gienek Loska - wokal, gitara, instrumenty perkusyjne, Jan Kunt - gitara akustyczna, Marcin Mâynarczyk
- piano
www.borowkamusic.pl

Feliks Kozâowicz
- Prezes Honorowy Zrzeszenia Wielkopolskiej Izby
Handlowej oraz senior ğrodowiska kupieckiego

Zaproszenie na wieczorek
w Niedĩwiedziu

Gienek Loska Band
/koncert akustyczny/

Gienek Loska
Po sukcesie zwiĆzanym
z wydaniem pierwszej i drugiej
pâyty artysta, kontynuujĆc ostre
blues-rockowe granie, wraca
teī do bliskiego jego sercu
akustycznego brzmienia. Wraz
z gitarzystĆ i pianistĆ stworzyâ
nowy projekt: akustyczne trio,
którego repertuar zawiera
kompozycje z obu pâyt, a takīe
covery, za które pokochaâa go
Polska, zaaranīowane i grane zupeânie inaczej.

Kupieckiego w Warszawie (przez 6 lat od 1981r.), cieszy mnie fakt, īe tradycja corocznych spotkaĕ oraz
wspólnej mszy ğw. w intencji naszego ğrodowiska jest
kontynuowana przez wâadze Zrzeszenia.
Dziċkujċ ZarzĆdowi za zaproszenie mnie na tċ
skromnĆ uroczystoğý. ZarzĆdowi oraz wszystkim kupcom īyczċ duīo wytrwaâoğci i powodzenia w interesach,
a ich rodzinom oraz bliskim duīo zdrowia, wszelkiej
pomyğlnoğci w 2015 roku. Īyczċ jednoczeğnie dostojnemu koledze, prezesowi dr. Grzegorzowi Kuğwikowi
dobrych osiĆgniċý dla Zrzeszenia oraz pomyğlnoğci
w pracy zawodowej i w īyciu osobistym.

13 lutego 2015r., godz. 17.00
OCK, ul. Gorgolewskiego 2

Bilety w cenie: 60zâ

do nabycia w OCK od poniedziaâku
do piĆtku, w godz. 8.00 - 16.00
oraz w kasie kina od wtorku
do niedzieli od 16.00 – 19.30.
tel./fax 62 730-25-76,
e-mail ockostrzeszow@gmail.com,
www.ock.ostrzeszow.pl

ZarzĆd Koâa

