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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.

VI sesja Rady Powiatu

POZEW PRYWATNY CZY PUBLICZNY?

Dokończenie ze str. 1.
- Sprawa wynikła z naszego pozwu,
to jest moja inicjatywa i moich asystentów - przekonuje dr Ceglecki. - Zapewniam, że żadnych kosztów sprawy,
która będzie odbywała się w Kaliszu, nie
poniesie szpital, tylko ja i moi asystenci.
Dodaje też, że nie ma nawet możliwości, żeby szpital płacił, bo ani on, ani
jego asystenci nie są jego pracownikami.
- Mamy umowy kontraktowe, więc

głównie zresztą dotyczących pieniędzy.
Pierwsza mówiła o przyjęciu darowizny
3.500 zł od Fundacji Muszkieterów na
rzecz SOSW w Ostrzeszowie. W kolejnej
powiat sam udzielał pomocy finansowej, nawet znaczącej, bo wynoszącej
60.000 zł - na rzecz gm. Kraszewice, a
konkretnie na przebudowę drogi gminnej w Kuźnicy Grabowskiej. Podobną
kwotę na tę samą inwestycję powiat
przekazał już w ubiegłym roku. Trzeba

trudno, aby pan dyrektor bronił prywatne gabinety za publiczne pieniądze.
Radna Gruszczyńska nie daje za
wygraną - przypomina przeczytane
wcześniej pełnomocnictwo, podpisane
przez dyrektora w imieniu ZZOZ.
- Taki był wymóg kancelarii - słyszymy odpowiedź dr. Cegleckiego.
Do tego sporu włącza się K. Obsadny, proponując, by zarząd zobowiązał
dyrektora do wycofania tego pełnomocnictwa, bo wg słów zastępcy, lekarze wnoszą pozew we własnym imieniu,
więc pełnomocnictwo jest im zupełnie
niepotrzebne.
Na koniec tej dyskusji jeden z radnych kieruje do dyrektora ZZOZ (już w
tym momencie nieobecnego na sali) pytanie: Czy pan dyrektor jest świadomy
składanych podpisów na dokumentach?
Wydaje się, że pytanie to, w kontekście słów, które wcześniej padły, stanowi
gorzkie podsumowanie tego sporu.

jednak dodać, że jest to pomoc wzajemna, gdyż gm. Kraszewice partycypowała
przy przebudowie drogi powiatowej w
kierunku Czajkowa, ponosząc koszt
120.000 zł. Następna uchwała także dotyczyła pieniędzy, a konkretnie zmian w
budżecie. Nie wdając się w szczegóły,
podam za skarbnikiem, że dochody
budżetowe zwiększą się o 486.316 zł
- do kwoty 60.338.744 zł, zaś wydatki
zwiększą się aż o 1.319.592 zł - do kwoty
60.047.308 zł. Jak to zwykle w budżecie
powiatu bywa, gros tych pieniędzy to
subwencje lub dotacje na konkretne
cele, np. 12 tys. zł z puli wojewody na
finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych. Powiat
przeznaczy również 175 tys. zł na zakup
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Ostrzeszowie.
Mocą uchwały został też poszerzony skład Rady Społecznej przy ZZOZ.
Dotychczasowe gremium uzupełniły
dwie radne - Zofia Witkowska i Magdalena Gruszczyńska. Zastąpią
one byłych radnych - Z.
Szmaja i T. Pelca. Wprawdzie

GŁÓWNIE CHODZI O PIENIĄDZE
Ale nie samymi sporami żyją radni w porządku obrad było też kilka uchwał,

czas działania Rady Społecznej jest
policzony (około dwóch miesięcy - do
momentu przekształcenia szpitala w
spółkę), ale, jak przekonywał starosta,
w tych ostatnich tygodniach zespół ten
może się okazać wielce przydatny.

ZGODNE WYCOFANIE SKARGI
Ostatnia z uchwał dotyczyła skargi
p. D. Grzebieniuka na dyrektora PZD - A.
Gieczewską. Sprawa jest znana, gdyż
trwa od kilku lat (pisaliśmy też obszernie na ten temat) - chodzi o zalewanie
posesji p. Grzebieniuka spowodowane
prawdopodobnie niewłaściwym wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej
przy pobliskiej drodze powiatowej, w
miejscowości Myje. W przedstawionej
skardze p. Grzebieniuk skrytykował
stanowisko dyr. Gieczewskiej, które
zawarła ona w piśmie do burmistrza.
- Są sytuacje, że trzeba iść na skróty
i problem załatwić, a nie eskalować
go - stwierdził starosta, przekonując, że
sprawa jest już na całkiem innym, pozytywnym etapie. Ponadto nie może karać
urzędnika za to, że miał inne zdanie niż
osoba zainteresowana.
- Odwodnienie w tym chodniku
zostało źle wykonane - włączył się K.
Obsadny - a winnych nie ma. Na koniec
roku wszyscy dostają wysokie nagrody,
a zawsze cierpieć musi obywatel.
Również sam zainteresowany,
obecny na sesji, miał okazję zabrać głos.
Zaproponował radnym, by zapoznali się
z kilkoma ekspertyzami i przeczytali 2-3
pisma p. Gieczewskiej oraz jego.
- Więcej nie wymagam - mówił, dodając, że wszystkie akta w tej sprawie
ważą ok. 10 kg. Zapewnił, że nie chce
ukrzyżować p. Gieczewskiej, będzie
usatysfakcjonowany, jeśli radni uznają
tylko, że tak się nie robi. Ostatecznie, po
dyskusji i propozycji starosty, D. Grzebieniuk zgodził się na wycofanie skargi
i rozpatrzenie jej przez zarząd powiatu.

MANDATY NA 124 TYSIĄCE
Porządek sesji uzupełniły sprawozdania. Na temat stanu bezpieczeństwa
w powiecie mówił z-ca komendanta

policji, J. Kupaj. Ciekawostka - 124.270 zł
wynosi łączna kwota mandatów drogowych za przewinienia zauważone przez
wideorejestrator.
Z kolei komendant PSP - T. Mak,
przygotował sprawozdanie dotyczące
działań podejmowanych przez straż.
Oba sprawozdania uzupełnione zostały
prezentacją multimedialną statystyk
i wykresów. Na koniec, o sytuacji na
rynku pracy informowała dyrektor PUP

CO STAŁO SIĘ Z KSIĄŻKĄ OSÓB
DOZOROWANYCH?
Kilka dni temu otrzymałem list, w
którym czytelnik informował mnie o
zaginięciu książki osób dozorowanych,
z prośbą, bym zajął się tą sprawą.
Szanowny Panie Redaktorze,
piszę do Pana pełen nadziei, że zajmie się Pan właściwie tą sprawą. A
dotyczy ona zagubienia książki osób
dozorowanych w Komisariacie Policji
w Grabowie nad Prosną. Z tego, co
wiem, książkę zgubiono już dawno, a
pan komendant udaje, że jest wszystko dobrze. Również prokuratura nic
pewnie nie zrobi w tej sprawie, choć
słyszałem, że o tym fakcie wie. Jak
zdążyłem się dowiedzieć, w takiej
książce znajdują się pełne dane personalne osób dozorowanych, a to
już chyba poważna sprawa. Proszę o
zajęcie się tym tematem.
Pierwsze kroki skierowałem do
komisariatu w Grabowie, jednak tam
nie zastałem osoby, która mogłaby
odnieść się do treści listu. W związku
z tym udałem się do komendanta KPP
w Ostrzeszowie D. Bieńka i przedstawiłem mu problem. Komendant nie
zaprzeczył faktowi zaginięcia książki i
złożył odpowiednie wyjaśnienie.
Potwierdzam, że w Komisariacie
Policji w Grabowie nad Prosną doszło
do zagubienia książki osób dozorowanych. Zostaliśmy o tym poinformowani przez prokuraturę i Wydział
Kontroli Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu, do których to
jednostek wpłynęły anonimowe
pisma. W związku z powyższym
na szczeblu Komendy Powiatowej
Policji w Ostrzeszowie zostały przeprowadzone czynności wyjaśniające

PRIMA APRILIS,
CZYLI TROCHĘ
SKŁAMALIŚMY

REPERTUAR KINA

Gra tajemnic

USA, biograÀczny, dramat, 113 minut.
Wtorek - 7 IV, godz. 19:00
Ğroda - 8 IV, godz. 19:00
Czwartek - 9 IV, godz. 19:00

Kopciuszek

USA, bağĕ, 113 minut.
Wtorek - 7 IV, godz. 17:00
Ğroda - 8 IV, godz. 17:00
Czwartek - 9 IV, godz. 17:00

Szybcy i wğciekli 7

Japonia, USA, akcja, 140 minut.
PiĆtek - 10 IV, godz. 17:30 i 20:00
Sobota - 11 IV, godz. 17:30 i 20:00
Niedziela - 12 IV, godz. 17:00 i 19:30
Wtorek - 14 IV, godz. 17:30 i 20:00
Bilety: ulg. 13zâ, norm. 16zâ; wtorek – 12zâ.
Bilet rodzinny - zgodnie z regulaminem 30zâ
(3D – 40zâ).
Repertuar kina: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line – www.bilety24.pl

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie zaprasza
do skáadania zgáoszeĔ kandydatów na
stanowisko przyszáego prezesa Zarządu oraz
przyszáych czáonków Rady Nadzorczej nowo
tworzonej spóáki Ostrzeszowskie Centrum
Zdrowia Spóáka z o.o. powstaáej
z przeksztaácenia SP ZZOZ w Ostrzeszowie.
Szczegóáy: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu
Ostrzeszowskiego dziaá Nabory:
http://bip.wokiss.pl/ostrzeszowp/
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- Ewa Rycerska.
Obrady zakończyły życzenia przewodniczącej M. Powązki - obfitego
dyngusa i smacznego jajka. Gdyby
pokusić się o podsumowanie tej sesji,
można rzec, że rozpoczęła się uroczyście i zakończyła życzliwie, a ocenę
tego, co w trakcie obrad, pozostawiam
czytelnikom.
K. Juszczak

Zapewne spodziewali się Państwo, że w poprzednim, datowanym
na 1 kwietnia, numerze „Czasu Ostrzeszowskiego” znajdą się informacje
primaaprilisowe. Tak też było.
Nieprawdziwa, choć szkoda!, była
wiadomość o budowie dworca PKS w
Ostrzeszowie (str.1.) oraz o laptopach
dla emerytów w gminie Mikstat
(str.2.).
Cieszylibyśmy się, gdyby informacja o budowie nowego dworcu PKS
okazała się „prorocza” i władze miasta
oraz powiatu, wspólnie z PKS, pochyliły się nad tym problemem, który od
lat pozostaje nierozwiązany.
Akcja z laptopami dla seniorów
też by się może przydała i to nie tylko
w Mikstacie.
red.

w tej sprawie, które to potwierdziły
fakt zaginięcia książki. Udało się w
przybliżeniu ustalić czasokres, kiedy
do tego zaginięcia doszło (wrzesień
2014r.) Na tej podstawie do Prokuratury Rejonowej w Ostrzeszowie został
skierowany komplet materiałów z
przeprowadzonego postępowania
wyjaśniającego w celu wszczęcia
stosownego postępowania karnego.
Jednocześnie o dokonanych ustaleniach i wykonanych czynnościach
w sprawie powiadomiliśmy Wydział
Kontroli Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu.
O rozwój sprawy w prokuraturze
zapytaliśmy też prokuratora Jerzego
Walczaka.
Do Prokuratury Rejonowej w
Ostrzeszowie wpłynęło pismo o charakterze anonimowym, wskazujące
na nieprawidłowości w prowadzeniu
jednego z urządzeń ewidencyjnych
w Komisariacie Policji w Grabowie
nad Prosną. W najbliższych dniach
zostanie podjęta decyzja odnośnie
kierunku dalszych działań.
S. Szmatuła
O postępie prac prokuratury oraz
finale tej sprawy będziemy informowali.

12 KWIETNIA
- WYBORY
UZUPEŁNIAJĄCE
12 kwietnia odbędą się w
Ostrzeszowie wybory uzupełniające
do Rady Miejskiej. Obejmą one tylko
jeden okręg wyborczy - nr 3, czyli
mieszkańców bloków nr 1-18 na os.
Zamkowym w Ostrzeszowie.
W szranki wyborcze stanęło trzech
kandydatów: Grzegorz MACHAJ,
Zbigniew TOMCZYK i Grzegorz WIĘCEK.
Zachęcamy mieszkańców okręgu
nr 3 do wzięcia udziału w wyborze
radnego. Głosowanie odbędzie się
w lokalu wyborczym, znajdującym
się w sali Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie (wejście od ul. 21
Stycznia).
K.J.

tel. 692 487 413

CHàODNICTWO KLIMATYZACJA
¾

TYNKI MASZYNOWE

¾

Tynki gipsowe, cementowo-wapienne zacierane na gładko, szpachlowanie, płyty K-G

¾
¾

tel. 660 682 732

Naprawa i montaĪ urządzeĔ
cháodniczych
Klimatyzacja: pomieszczeĔ, samochody, maszyny rolnicze
i budowlane
Agregaty: cháodnicze, mroĨnicze
Budowa komór

Parzynów 47; 63-507 Kobyla Góra
biuro@ice-tom.com
www.ice-tom.com

KOMPUTER,
NAWIGACJA

Sprawiajñ Ci problem?
• Naprawa sprzõtu
• Usuwanie problemów
z oprogramowaniem

OKNA I DRZWI

Dzwoþ, tel. 600 198 817
lub 692 352 741

10 LAT

Grabów/Ksiðēenice
+ Powiat Ostrzeszowski
www.pmcservice.pl

Ostrzeszów, Powst. Wlkp. 11A
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