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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!
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red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

VI sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

ZAJĄCZEK DLA KAĩDEGO

Odbywająca siĊ 31 marca sesja Rady
Miejskiej w Mikstacie byáa pewnie najkrótsza w historii. RozpoczĊáa siĊ od podziĊkowaĔ burmistrza i przewodniczącego Rady,
kierowanych na rĊce dwóch paĔ - soátysów,
które przestaáy peániü swe funkcje. Kwiaty
i albumy o powiecie ostrowskim otrzymaáa
Wanda Otwiaska, peániąca w ostatnich
piĊciu latach funkcjĊ soátysa w Biskupicach
Zabarycznych. Byáoby tych lat 27, gdyby doliczyü wspólne soátysowanie z mĊĪem, który
wczeĞniej peániá tĊ funkcjĊ. PodziĊkowania
otrzymaáa równieĪ byáa soátys Przedborowa
- Anna Szubert.
Jedyną interpelacjĊ zgáosiáa radna
Renata KĊdzia, pytając, czy zostaáa zakoĔczona rekultywacja gminnego wysypiska
odpadów komunalnych w Mikstacie Pustkowiu i czy nastąpiá odbiór tej inwestycji.
Radna stwierdziáa, Īe na wysypisku wciąĪ
jest peáno Ğmieci niezasypanych ziemią ani

gruzem, co nie sprzyja ochronie Ğrodowiska.
Z odpowiedzi burmistrza H. ZieliĔskiego
wynikaáo, Īe rekultywacja zostaáa zakoĔczona 31 grudnia 2014r. Zgodnie z umową
do koĔca kwietnia bĊdą nasadzone wierzby
energetyczne.
Na sesji podjĊto piĊü uchwaá, wyraĪając
m.in. zgodĊ na wyodrĊbnienie w budĪecie
miasta i gminy na 2016 rok i kolejne lata (do
odwoáania) Ğrodków stanowiących fundusz
soáecki.
Sesja zakoĔczyáa siĊ miáym akcentem
Ğwiątecznym. ĩyczenia wielkanocne záoĪyá przewodniczący
àukasz Dybul, a wspólnie z
burmistrzem obdarowali obecnych na sesji symbolicznym
„zajączkiem”.
K.J.
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Uzupeániające wybory samorządowe juĪ 12 kwietnia,
a ja jako kandydat do Rady Miejskiej w Ostrzeszowie za
poĞrednictwem „Czasu Ostrzeszowskiego” chciaábym
odpowiedzieü na pytania, które wielu z PaĔstwa zadawaáo podczas spotkaĔ w terenie.
1. Dlaczego zdecydowaá siĊ Pan na ponowny
start w wyborach?
W jesiennych wyborach
osiągnąáem drugi wynik,
co jest dla mnie bardzo duĪym dowodem zaufania od

wyborców. Ponowny start
jest efektem mojej odpowiedzialnoĞci i konsekwencji w
dziaáaniu. LiczĊ na poparcie
moich dotychczasowych
wyborców, jak i tych, którzy
chcieliby mieü pracowitego
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i niezaleĪnego radnego w
okrĊgu nr 3 (Osiedle Zamkowe, bloki 1-18)
2. Jaki komitet pan
reprezentujĊ?
Tak jak w jesiennych
wyborach reprezentujĊ niepartyjny Komitet Wyborczy
Wyborców Razem dla Gmin
i Powiatu. Tworzą go osoby,
które wiedzą, iĪ w samorządzie nie ma miejsca na politykĊ, a na pracĊ dla rozwoju
naszego miasta. Aktualnie
w Radzie Miasta zasiada 7
radnych z naszego komitetu.
JesteĞmy drugą siáą i to od
PaĔstwa bĊdzie zaleĪeü,
czy chcecie, aby kolejny
radny wzmocniá ukáad PSL-SLD, którego radni nigdy
nie sprzeciwiają siĊ burmistrzowi w obronie interesów
swoich mieszkaĔców.
3. Dlaczego warto zagáosowaü na Pana, a nie
na Pana rywali?
Pozostali kandydaci
obiecują budowanie dróg,
zapewnienie pracy, a póĨniej
okazuje siĊ, Īe nie mają na to
wpáywu lub boją siĊ wychyliü
poza wytyczne partyjne. Co
prawda nie byáem jeszcze
radnym, nie jestem równieĪ
pracownikiem samorządowym (z czego siĊ cieszĊ),
ale w przeciwieĔstwie do
moich kontrkandydatów
dziĊki temu gwarantujĊ
dziaáania wolne od powiązaĔ
towarzysko - zawodowych.
Jako radny chciaábym byü
poĞrednikiem pomiĊdzy

mieszkaĔcami a Radą Miejską. W waĪnych kwestiach
swój gáos podczas posiedzeĔ Rady Miasta chciaábym
konsultowaü z mieszkaĔcami i Radą Dzielnicy tak, aby
moje podniesienie rĊki byáo
gáosem spoáeczeĔstwa, a
nie ustaleĔ partyjnych czy
decyzji narzuconej przez
przeáoĪonego. Chciaábym
wprowadziü nową jakoĞü w
relacjach radny - wyborca,
tak aby nie byü kojarzonym
z tym, który zapuka do ich
drzwi przed kolejnymi wyborami.
Osiedle Zamkowe nie
miaáo do tej pory solidnego
radnego. Od dziecka znam
tĊ czĊĞü osiedla, gdyĪ wychowywaáem siĊ i dorastaáem tutaj, pochodzĊ z bloku
nr 5, zatem znam problemy i
niedociągniĊcia w infrastrukturze tego terenu. Takim
przykáadem mogą byü osiedlowe latarnie uliczne, które
emitują sáabe Ğwiatáo ze
wzglĊdu na przestarzaáem
klosze, a poza tym niektóre
z nich wyglądają tragicznie.
Páacimy za prąd, a poĪytku
z niego niewiele. Pora na
radnego, który wraz z Radą
Dzielnicy bĊdzie domagaá
siĊ podstawowych kwestii
bezpieczeĔstwa i komfortu
Īycia.
4. W swoim programie
wspomina Pan o udogodnieniach dla rodzin i
seniorów oraz staraniach
w celu zapewnienia opieki

przedszkolnej dla dzieci.
ProszĊ powiedzieü, skąd
Ğrodki na ¿ nansowanie
tych dziaáaĔ?
Z racji wykonywanego
zawodu odpowiem krótko:
to nie jest duĪy problem.
Samorząd nie jest instytucją
generującą duĪe przychody,
wiĊc Ğrodki pochodziáyby z
oszczĊdnego i racjonalnego
ich wydawania. Druga droga
to pozyskiwanie Ğrodków z
zewnątrz (dotacje itp.). Ja
jednak skoncentrowaábym
siĊ na oszczĊdzaniu poprzez: konsolidacjĊ ubezpieczeĔ mienia, szukanie
taĔszych dostawców energii
i materiaáów do funkcjonowania urzĊdu, zmniejszenia
wynagrodzeĔ i zlikwidowania nagród dla najwiĊcej
zarabiających pracowników
samorządowych, záączenie
spóáek miejskich w jedną
tak, aby byá jeden prezes
i jeden zarząd. W tej materii jest wiele moĪliwoĞci,
wystarczy posáuchaü rad
mieszkaĔców miasta.
LiczĊ na PaĔstwa gáosy w niedzielĊ 12 kwietnia
w sali sesyjnej i obiecujĊ
solidną pracĊ!
Razem moĪemy zatroszczyü siĊ o nasze
otoczenie!
Grzegorz Machaj
KWW Razem dla Gmin
i Powiatu

Wykonywanie tynków
maszynowych
cementowo - wapiennych
i gipsowych
tel. 602 740 905

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

ZUP MEBLEX

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

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

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE

PROJEKTY, MONTAĩ,
SPRZEDAĩ
602 460 571
www.kominki-tomek.pl

