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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

7. sesja Rady Gminy w Kraszewicach
KŁOPOTY Z WODĄ
W gminie Kraszewice zaczynają
się kłopoty z wodą, co w dużej mierze
spowodowane jest przeciągającymi się
pracami przy stacji uzdatniania. Wójt P.
Koprowski apelował o rozsądne i w miarę oszczędne gospodarowanie wodą.
Informował radnych o przebiegu prac
przy stacji, wyjaśniał, dlaczego ciągle
brak efektów tych działań (konieczność
wymiany złóż, nietrafiona technologia,
niewystarczające dozowanie ługu sodowego, podniesienie stężenia manganu).
- Efekt jest taki - tłumaczył - że wyniki, które otrzymujemy, uniemożliwiają
nam zakończenie tej inwestycji, a co za
tym idzie, puszczenia w krany wody z
naszej stacji.

MAŁO MIEJSCA W BIBLIOTECE
Dalej wójt mówił o podjętych,
często też zakończonych, inwestycjach
drogowych (m.in. ul. Zacisze), a także
o prowadzonych pracach interwencyjnych poprawiających estetykę dróg.
Poruszył również kwestie dotyczące
zdrowia, wspominając o ogólnej profilaktyce, którą można by zastosować w
tutejszej przychodni.
Przewodniczący Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił informację z działań

podejmowanych w 2014r. Wpływy ze
sprzedaży alkoholu wyniosły 57.800 zł.
Na sesji omawiano także działalność
biblioteki publicznej w Kraszewicach i
jej filii w Kuźnicy Grabowskiej. Dyrektor
Bożena Lipka podkreśliła potrzebę pozyskania większego lokalu dla biblioteki,
w obecnym trudno prowadzić zajęcia z
większą grupą dzieci.

BĘDZIE CHODNIK PRZY
WIERUSZOWSKIEJ
Szczegółowo nt. zmian w budżecie mówił skarbnik Konrad Kuświk. O
kwotę 519 tys. zł zwiększono dochody
budżetu, a o 568 tys. zł - wydatki. Po tych
zmianach budżet po stronie dochodów
wynosi 12.748.560 zł, a po stronie wydatków - 12.448.871 zł.
70 tys. zł z tego budżetu będzie
przekazane na rzecz komendy PSP, a
dokładnie na remont placu manewrowego. Z kolei 100 tys. zł przeznaczy się
na budowę chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. Wieruszowskiej. Jest to
droga powiatowa, zatem powiat ma na
to zadanie dołożyć 56.600 zł.

PLAN GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ PRZYJĘTY
Trochę dyskusji wywołał projekt
uchwały wyrażającej wolę przystąpie-

16-rzĊdowy tomograf
w ostrzeszowskim szpitalu
Tomograf komputerowy 16-rzędowy jest już w ostrzeszowskim szpitalu!
Przywieziony został do Ostrzeszowa z
Komornik, niedaleko Poznania, w środę
- 6 maja. Jego przetransportowanie na
miejsce przeznaczenia, do pomieszczenia na parterze szpitalnego budynku
trwało ponad dwie godziny, bo niełatwo było zmieścić korpus tomografu
w drzwiach szpitala. Po kilku próbach
i demontażu zewnętrznej pokrywy
urządzenia, udało się!

Tomograf ten nie jest całkowicie
nowym urządzeniem - ma za sobą
kilkuletni staż, co jednak w żaden sposób nie powinno wpłynąć na jakość
świadczonych usług. W odróżnieniu od
poprzedniego tomografu, pracującego
w Ostrzeszowie, ten został wzięty przez
szpital w dzierżawę. Zatem wszystkie
działania sprzętu będą pod kontrolą
kierownictwa szpitala i lekarzy przydzielonych do jego obsługi. Do niedawna w
ostrzeszowskim szpitalu pacjenci mogli
skorzystać z tomografu 4-rzędowego,

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE

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

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

będącego w ajencji. Niestety, po ostatnich awariach urządzenia ajent zrezygnował, zaś kontrakt z NFZ na badania
tomograficzne został zerwany. Istnieje
duża szansa, że kontrakt ten, choć już
na całkiem innych warunkach, zostanie
przywrócony ostrzeszowskiej placówce.
Warto dodać, że takim samym 16rzędowym tomografem z pobliskich
placówek może się poszczycić tylko
szpital w Ostrowie Wlkp.
Urządzenie to posiada znacznie

większe możliwości badań niż poprzedni 4-rzędowy. Zainstalowana funkcja
iDose4 umożliwia dostosowanie jakości
obrazu w zależności od indywidualnych
potrzeb pacjentów. Na takim tomografie będzie można wykonać wiele
skomplikowanych badań, jak choćby
echo serca, czy przeprowadzić badanie
jelita grubego. Możliwości urządzenia
są niemal nieograniczone, ważne, by
w naszym szpitalu można było z nich
w pełni skorzystać.
K.J.

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

nia do opracowania i wdrażania planu
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy
Kraszewice. Przyjęcie tej uchwały
umożliwia w przyszłości (przy prowadzeniu robót, których efektem będzie
zmniejszenie emisyjności, np. termomodernizacji szkół i innych budynków
użyteczności publicznej) ubieganie się
o środki zewnętrzne w ramach WRPO.
Wójt wyjaśnił, że samo sporządzenie
takiego planu kosztuje około 16 tys. zł.
Ale i tu można ubiegać się o zwrot 60%.
Krótko mówiąc, gra warta świeczki.
Priorytetową inwestycją, która
może skorzystać na
wspomnianych środkach zewnętrznych,
jest remont budynku
szkoły podstawowej w
Kuźnicy Grabowskiej.
Koprowski nie krył, że
remont tego budynku
jest konieczny również
z powodu zastosowanych tam „rozwiązań”
instalacji CO.
- Jaki będzie koszt
remontu tego budynku? - pytał radny J.
Kędzia.
- Tu nie chodzi o
remont szkoły - odpowiadał wójt. - Plan gospodarki niskoemisyjnej
jest nam niezbędny do

zdiagnozowania całej gminy i będzie
nam potrzebny, jeżeli będziemy w
następnych latach chcieli przystąpić
do jakichkolwiek projektów z WRPO,
czyli jest nam potrzebny do składania
wniosków o duże pieniądze na remonty
różnych budynków i otrzymania zwrotu
na poziomie 60%.
Argumenty podziałały, gdyż radni
jednogłośnie przyjęli tę uchwałę.

KTO NAPRAWI CHODNIK
W RACŁAWICACH?
Ostatnią z uchwał była zmiana w
składzie komisji kultury, oświaty, zdro-

CZEKAJĄC NA PREZESA
Nie wybrano prezesa nowo tworzonej spółki Ostrzeszowskie Centrum
Zdrowia. Decyzją Zarządu Powiatu
konkurs na składanie ofert przedłużony
został do 20 maja, do godz. 12.00 (komunikat w tej sprawie zamieszczamy niżej).
Oznacza to, że dopiero po tym terminie najprawdopodobniej poznamy
nazwisko osoby, która będzie zarządzała
ostrzeszowskim szpitalem. Przedłużenie czasu wyboru prezesa oznacza, że
zgłoszeni dotąd kandydaci nie w pełni
sprostali oczekiwaniom komisji konkursowej, utworzonej przez członków
Zarządu, ale ich oferty wciąż pozostają
w grze. Przypomnijmy, że swój akces do
objęcia stanowiska prezesa złożyli: obecny dyrektor Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Ostrzeszowie - Krzysztof Wywrot, i była główna księgowa
Wieruszowskiego Centrum Zdrowia,
a ostatnio Dolnośląskiego Szpitala
Specjalistycznego im. T. Marciniaka we
Wrocławiu - Barbara Skałecka. Władze
powiatu pewnie liczą na to, że zgłoszą
się jeszcze inni kandydaci.
*
O powodach przedłużenia
terminu konkursu składania ofert
na prezesa spółki Ostrzeszowskie
Centrum Zdrowia mówi w rozmowie
z „Czasem Ostrzeszowskim” starosta
Lech Janicki.
Prawo pozwala na wybór prezesa
spółki nawet bez ogłaszania konkursu.
Tego nie zrobiliśmy, ale postanowiliśmy
przedłużyć termin składania ofert o dziesięć dni - do 20 maja. Stwierdziliśmy, że
dwie osoby to troszeczkę za mały wybór,
postanowiliśmy przedłużyć ten termin
po to, żeby ponownie rozpatrzyć kandydatury, o ile nowe oferty zostaną złożone, przy założeniu, że dwie aplikacje
złożone dotychczas zachowują ważność.
Rozumiem, że tak do końca żaden
z kandydatów nie spełniał oczekiwań
Zarządu, skoro żadna z tych osób nie
została wybrana.
Może ktoś czuć się zawiedziony,
że nie został wybrany w pierwszym
rzucie. Po prostu zabrakło nam stuprocentowego przekonania, że tych dwoje
kandydatów to cały zestaw osób, które
w tym wyborze mogą uczestniczyć. Tak
zdecydowała komisja konkursowa, czyli
Zarząd Powiatu, który dla nowej spółki
będzie jednocześnie zgromadzeniem
wspólników. Komisję uzupełniali - przewodniczący komisji zdrowia, sekretarz
oraz skarbnik, osoby te miały tylko głos
doradczy.
Czy nad przesunięciem terminu
odbywało się głosowanie?
Przeanalizowaliśmy swój poziom
wiedzy na temat kandydatów, głównie
kandydatki, która była przez nas mniej
znana, i wspólnie postanowiliśmy, że
warto jeszcze trochę zaczekać z wyborem. Niewykluczone jednak, że wybrany

KIEROWNIK BUDOWY
693 635 565

INSPEKTOR NADZORU
www.abcnadzory.pl

zostanie właśnie ktoś spośród osób,
które już złożyły oferty.
Skąd przypuszczenie, że przez te
kilka dni zgłosi się ktoś jeszcze, skoro
dotąd tego nie uczynił?
Wychodzimy z założenia, że sprawa
konkursu na prezesa Ostrzeszowskiego
Centrum Zdrowia stała się bardziej znana i potencjalni kandydaci mają większą
wiedzę na ten temat.
A co, jeśli nie tylko nikt się nie
zgłosi, lecz nawet dotychczasowi
kandydaci poczują się urażeni taką
„zmianą zasad gry” przez zarząd i
zrezygnują z kandydowania? Przypuszczam, że mają taką możliwość.
Oczywiście, że zrezygnować każdy
może, nawet w trzy dni po wyborze na
prezesa. Gdyby się okazało, że nie ma
kandydatów, co byłoby dziwne, biorąc
choćby pod uwagę kilkunastotysięczną
pensję prezesa, wówczas niewykluczone, że trzeba będzie powołać kogoś bez
konkursu. Prawo na to pozwala, o czym
już mówiłem.
Czy po przedłużeniu dotychczasowego terminu Pan lub ktoś z zarządu rozmawiał z kandydatami, którzy
stanęli do konkursu?
Osoby te zostały o tym poinformowane pisemnie, co w zupełności
wystarcza.
Czy przedłużenie terminu składania ofert do 20 maja nie będzie dalej
przeciągane o kolejne dni, tygodnie…
Nie mamy takiego zamiaru, to jest
ostateczny termin. Upływa on 20 maja,
tj. w środę, i sądzę, że do piątku 22 maja
powinniśmy już na pewno poznać nazwisko nowego prezesa.
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wia, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego. Z prac w tej komisji
zrezygnowała wiceprzewodnicząca
Rady - Anna Konieczna, a w jej miejsce
powołany został Adrian Kruszakin, który
dopiero od miesiąca, od wyborów uzupełniających w gminie, pełni mandat
radnego.
Jeszcze kilka wniosków zgłosili
radni w wolnych głosach.
J. Kędzia postulował opracowanie
planu inwestycji na tę kadencję, zaś J.
Wojtaszek proponował m.in. naprawę
chodnika w Racławicach, który w kilku
miejscach,
szczególnie
przy wjazdach do posesji,
po prostu się zapada. Na
sugestie radnego, że jest to
przy drodze powiatowej i to
PZD powinien zainteresować
się tymi naprawami, szybko
odpowiedział obecny na sesji
radny powiatu Jan Puchała,
stwierdzając, że to gmina
prowadziła inwestycję, więc
i gmina powinna chodnik naprawić. Tak się pewnie stanie,
bowiem wójt zapowiedział,
że osoby, które w gminie
wykonują roboty zlecone,
będą sprawdzać i sukcesywnie remontować chodnik w
Racławicach.
K. Juszczak

**
Wybór prezesa wciąż się odwleka,
ale we wskazanym terminie komisja konkursowa, czyli Zarząd Powiatu, wybrał
3-osobową Radę Nadzorczą Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, powstającego
w miejsce SP ZZOZ. Do członkowstwa w
tejże radzie zgłosiło się 11 kandydatów,
wybór zatem był szeroki. Ostatecznie w
skład Rady Nadzorczej weszli:
Bogdan Kupijaj - mieszkaniec
Ostrzeszowa, były prezes firmy DROP,
mający doświadczenie w zarządzaniu
dużymi zakładami ostrzeszowskimi oraz
spółkami.
Marian Maciaczyk - pochodzący
z miejscowości Dębicze, zamieszkały
w Kobylej Górze, były prezes znanych
powszechnie firm, m. in. Wagon, spółek
związanych z „polską miedzią”, posiadający spore doświadczenie w zarządzaniu
podmiotami gospodarczymi.
Jacek Małecki - prawnik z Poznania,
współwłaściciel kancelarii prawnej, która prowadzi doradztwo i obsługę kilku
szpitali.
***
Do kompletu brakuje najważniejszej osoby - prezesa zarządzającego
szpitalem. Miejmy nadzieję, że jego
wybór nastąpi w obiecanym terminie,
bo czas ucieka i na otrzymanie niektórych nowych kontraktów może okazać
się za późno. Mam tu na myśli głównie
specjalistykę, bo, póki co, nie zaczęto
jeszcze budowy nowego skrzydła szpitala, gdzie, wg założeń, mają się znajdować gabinety specjalistyczne. Oby
tylko, czekając na prezesa - uzdrowiciela
ostrzeszowskiego szpitala, całkiem go
nie pogrążono.
K. Juszczak

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie
z dniem 7 maja 2015 roku przedáuĪa termin skáadania zgáoszeĔ
kandydatów na przyszáego Prezesa nowo tworzonej spóáki
„Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia” Spóáka z o. o. powstaáej z
przeksztaácenia SP ZZOZ w Ostrzeszowie.

Ostatecznym terminem skáadania zgáoszeĔ jest
20 maja 2015 roku, godz. 12:00.
Szczegóáy: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu
Ostrzeszowskiego, dziaá Ogáoszenie o naborach:
http://bip.wokiss.pl/ostrzeszowp/

