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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

8. sesja Rady Powiatu

JEST ABSOLUTORIUM…
JEST TEĩ NOWY RADNY
Dáuga i burzliwa byáa ostatnia sesja Rady Powiatu. MoĪna powiedzieü
- nic nadzwyczajnego, wszak byáa to
sesja absolutoryjna, ale nie byá to
jedyny powód takiego stanu rzeczy.
Drugim, a raczej zasadniczym powodem przedáuĪania siĊ obrad byáy
wystąpienia nowo zaprzysiĊĪonego
radnego - Stanisáawa Hemmerlinga.
JuĪ na pierwszej sesji pokazaá, Īe
jest radnym dociekliwym, któremu
nie są obojĊtne sprawy dotyczące
mieszkaĔców. Przypomnijmy, Īe S.
Hemmerling uzupeániá skáad Rady
po rezygnacji z mandatu radnej PiS,
Magdaleny GruszczyĔskiej.
WáaĞnie od Ğlubowania nowego
radnego, zresztą powtarzanego z
przyczyn proceduralnych, rozpoczĊáy siĊ obrady tej sesji.
Sprawozdanie z dziaáaĔ podejmowanych miĊdzy sesjami przedstawiá starosta. Radni zgáosili do niego
kilka pytaĔ, m.in. o wystawiony na
sprzedaĪ w drodze przetargu budynek (dawny pawilon na ogródkach
dzieciĊcych) bĊdący od lat czĊĞcią
szkoáy rolniczej, czyli obecnie ZS
nr2. Z kolei radna M. Gorzelanna
miaáa wątpliwoĞci co do koniecznoĞci
remontu drogi w Biskupicach Zabarycznych, mówiąc, Īe są drogi w gorszym stanie. Starosta táumaczyá, Īe
jeĞli bĊdzie robiona ta droga, to i tak
za Ğrodki naleĪne na inwestycje w tej
gminie. Do tematu nawiązaá S. Hemmerling, którego zdaniem to komisja
záoĪona z radnych, którzy objeĪdĪali
drogi powiatowe, powinna zdecydowaü, które z nich powinny byü remontowane. Radnego interesowaáy
teĪ sprawy spoáeczne, zawarte tylko
zdawkowo w sprawozdaniu starosty.
Twierdziá, Īe o tych sprawach powinno siĊ mówiü publicznie, na sesjach.

INTERPELACJE
Równie dociekliwe byáy pytania i
interpelacje radnych.

Rozpocząá K. Obsadny od zarzutu pod adresem przewodniczącej, pytając, dlaczego zwoáuje sesje w tym
samym czasie, co uroczysta sesja
RM Ostrzeszów, odbywająca siĊ z
okazji 25-lecia samorządu. Pytaá teĪ
o poszerzenie ul. Pogodnej, które
miaáo byü realizowane, tymczasem
nie ujĊto go w planach. Prosiá takĪe
w imieniu kierowców ciĊĪarówek o
obciĊcie nisko rosnących gaáĊzi przy
drogach.

O kwestiach dotyczących szpitala pytaá ponownie radny Hemmerling.
Internet sieci szerokopasmowej
byá treĞcią wystąpienia W. Bąka, który apelowaá, aby ta sieü zostaáa takĪe
poprowadzona do Przedborowa.
Dlaczego poczekalnia na dworcu
PKS jest zamykana o 16.00, skoro
ostatni autobus odjeĪdĪa po 20.00 pytaá J. Mucha.
- Nasze terminy byáy dawno
ustalone, a dopiero póĨniej okazaáo
siĊ, Īe Rada Miejska organizuje
uroczystoĞci - táumaczyá starosta,
zapewniając, Īe powiat nie jest w stanie wojny z miastem. WyjaĞniaá teĪ
kwestie dotyczące dróg i chodników.
Táumaczyá zagadnienia dotyczące

LUBIàEM, LUBIĄ, CZYLI KàOPOTY
Z ODMIANĄ CZASOWNIKA LUBIû
Reasumując: Europa da siĊ lubiü
(nie: lubieü). Lubiáem (nie: lubiaáem)
mleczną czekoladĊ. Oni lubią (nie:
lubieją) swoją koleĪankĊ.
Ale: Rodzice rozumieją (nie: rozumią) swoje dzieci. Wszyscy uczniowie umieją (nie: umią) juĪ czytaü.

Salon pielęgnacji
ji psów

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

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo
GâADZIE
GIPSOWE
SZLIFOWANE
PLANEXEM

ABSOLUTORIUM
Obszerne sprawozdanie dotyczące wykonania budĪetu przedstawiá L. Janicki. W konkluzji zawará
stwierdzenie, Īe zadáuĪenie powiatu
(niespeána 8-milionowe) jest jednym
z mniejszych wĞród powiatów wielkopolskich. Rzecz w tym, Īe wiĊkszoĞü
dochodów to subwencje i dotacje, a
Ğrodków wáasnych mamy niewiele.
R. Pustkowski, przewodniczący

na sáuĪbĊ zdrowia. Mimo tej krytyki
radny oĞwiadczyá, Īe bĊdzie gáosowaá
za przyjĊciem sprawozdania ¿nansowego, zaĞ w sprawie absolutorium
wstrzyma siĊ od gáosu.
- JeĪeli zasiadaliĞcie paĔstwo
na tej sali przez naĞcie lat i nie dostrzegliĞcie báĊdów w organizacji i
funkcjonowaniu szpitala, to skąd ten
optymizm, Īe powiat zatrzyma 100%
udziaáów, Īe teraz bĊdzie dobrze? pytaá S. Hemmerling. - Twierdzicie, Īe
nie bĊdzie odpáatnoĞci za usáugi szpitalne, a ja powiem, Īe bĊdzie, bo nie
wierzĊ w Ğwietlaną przyszáoĞü, którą
proponuje nam koalicja PO-PSL.
Radni wiĊkszoĞcią gáosów udzielili staroĞcie i zarządowi absolutorium
za 2014 r. Troje radnych wstrzymaáo
siĊ od gáosu.
Spór wyniknąá znowu podczas
podejmowania uchwaáy dotyczącej
budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kraszewicach (ul. Wieruszowska). Obsadny protestowaá
przeciw przekazywaniu wiĊkszej
kwoty niĪ ustalone 30 tys. zá. Mimo
táumaczeĔ starosty, radny pozostaá
przy swoim zdaniu, co znalazáo odzwierciedlenie w gáosowaniu. W tej
kwestii gáos zabraáa teĪ M. Gorzelanna - przewodnicząca komisji rozwoju
gospodarczego. Byáa oburzona fak-
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tem, Īe jej komisja w ogóle nie zostaáa poinformowana o przyznawanych
na ten chodnik pieniądzach.
- Nie mam nic przeciwko temu, Īe
przyznaje siĊ pieniądze, ale komisja
powinna o tym wiedzieü - mówiáa
radna.
Na koniec znowu w gáównej roli
wystąpiá radny S. Hemmerling. Powróciá temat prywatyzacji szpitala,
która, wg niego, jest wstĊpem do
sprzedaĪy placówki w prywatne rĊce.
PóĨniej nowo zaprzysiĊĪony radny
zapoznaá uczestników sesji ze swoimi
odczuciami osobistymi. Zapewniá, Īe
swoje obowiązki bĊdzie peániá, mając
na uwadze dobro czáowieka, spoáeczeĔstwa i Polski, Īe nie bĊdzie kryá
siĊ za plecami kolegów i dezerterowaá
od sáuĪby czáowiekowi. Stwierdziá teĪ,
Īe rezygnacja jego poprzedniczki z
mandatu radnego odsáoniáa w jakiejĞ
mierze wizerunek Rady. W swoim
„expose” mówiá takĪe o rozkradaniu
majątku narodowego i przedkáadaniu
partykularnych interesów ponad
dobro Polski. Wystąpienie zakoĔczyá
Īyczeniami odwagi i rozwagi w podejmowaniu decyzji oraz siáy ducha.
Tak oto radni, podniesieni na
duchu, zakoĔczyli obrady tej waĪnej,
absolutoryjnej sesji.
K. Juszczak

REORGANIZACJA STAROSTWA

Trudny jĊzyk polski

TrochĊ to skomplikowane, bo
skoro mówimy rozumieją i umieją,
to dlaczego báĊdem jest uĪycie formy
„lubieją”? Przyjrzyjmy siĊ bezokolicznikom - rozumieü, umieü, ale lubiü
(nie lubieü), znika samogáoska „e” i
to wáaĞnie dlatego wyrazy „lubiü”
odmienia siĊ inaczej.

sáuĪby zdrowia, o których mówiá S.
Hemmerling. JednakĪe radny rozwijaá temat w kolejnych wystąpieniach,
zarzucając záe traktowanie pacjentów.
- Czy gwarantuje pan, Īe za
leczenie szpitalne nie bĊdzie odpáatnoĞci? - dopytywaá radny.
Starosta zapewniaá, Īe powiat
nadal jest wáaĞcicielem szpitala i
Īe nie bĊdzie odpáatnoĞci za usáugi
zakontraktowane w NFZ. Nie od razu
skoĔczyáa siĊ dyskusja na temat sáuĪby zdrowia, ale w koĔcu moĪna byáo
podjąü zasadniczy temat tej sesji…

NIKO

s t r z y İ e n i e, t r y m o w a n i e,
k ċ p i e l e, p r z y c i n a n i e p a z u r ó w
w,
u s u w a n i e i n s e k tó w, i i n n e
Ostrów Wielkopolski,
ul. Paderewskiego 44c
t . 726 13 4 293

BUDOWA DOMÓW
OD PODSTAW
(profesjonalny kosztorys gratis)

OCIEPLANIE
BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia
wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

komisji rewizyjnej, przedstawiá treĞü
opinii RIO odnoĞnie wniosku komisji
dotyczącej udzielenia absolutorium
zarządowi za 2014 r. Opinia RIO byáa
pozytywna, jednakĪe znalazáo siĊ w
niej teĪ zalecenie, aby w przyszáoĞci dąĪyü do ¿nansowania oĞwiaty
wyáącznie z subwencji oĞwiatowej.
Wystąpienie swe przewodniczący
Pustkowski zakoĔczyá wnioskiem o
udzielenie zarządowi powiatu absolutorium.
Jako nastĊpny gáos zabraá przewodniczący komisji ¿nansów - Jan
KĊdzia. Zwróciá uwagĊ, Īe wydatki
zrealizowano w kwocie blisko 2,5 mln
mniejszej niĪ planowano. JednakĪe
ogólna ocena radnego byáa pozytywna.
W dyskusji nad sprawozdaniami
wypowiedziaáo siĊ kilkoro radnych.
Pierwszym tematem, który poruszyá
K. Obsadny byá szpital. Przypomniaá,
Īe zadaniem powiatu jest promocja
i ochrona zdrowia obywateli. Wedáug radnego pod rządami koalicji
PSL-SLD to zadanie wcale nie jest
realizowane. Obsadny ponownie
wytknąá zarządowi niepotrzebne
(jego zdaniem) sprzedaĪe i róĪne
zaniechania. Zarzuciá, Īe z pieniĊdzy
uzyskanych ze sprzedaĪy mienia
ZZOZ, tylko 1,5 mln przeznaczyliĞmy

Od 1 czerwca następuje w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie
reorganizacja wydziałów. Spowoduje
ona połączenie większości istniejących
wydziałów, a zarazem ograniczenie
etatów, poprzez pójście na emeryturę
kilku urzędników.
Z Powiatowego Zarządu Dróg od 1
czerwca odchodzą długoletni pracownicy - Marian Gruszka i główna księgowa
Teresa Dolata, a także dyrektor Anna
Gieczewska. Na emeryturę idą także
dwaj kierownicy wydziałów: Władysław
Karnicki (Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa) oraz Ryszard
Szymański (Wydział Oświaty, Kultury i
Sportu).
- Staramy się dostosować strukturę
organizacyjną do naszych możliwości finansowych, nie ma innego wyjścia - mówi
starosta L. Janicki. - Zatrudniamy około 70
urzędników, co w porównaniu choćby z
powiatem ostrowskim, gdzie pracuje 160
urzędników, nie jest liczbą wielką.
Po planowanych zmianach i połączeniach w Starostwie Powiatowym
funkcjonować będą następujące wydziały:
Wydział Spraw Obywatelskich,
Obronnych i Zdrowia połączony zostanie z Wydziałem Organizacyjnym,
a pieczę nad nim będzie sprawował
sekretarz starostwa Ireneusz Jeziorny.
Jego zastępcą zostanie dotychczasowa
kierownik wydziału - Maria Gąsiorek.
Wydział Architektury i Budownictwa połączony z Wydziałem
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa.
Szefem tego już połączonego
wydziału będzie Kazimierz Ciurys, zaś
jego zastępcą - Sławomir Jędrzejewski
z dotychczasowego Wydziału Ochrony

KIEROWNIK BUDOWY
693 635 565

INSPEKTOR NADZORU
www.abcnadzory.pl

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

Środowiska.
Wydział Spraw Europejskich,
Promocji i Rozwoju połączony z
Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu.
Nadzór nad tym wydziałem i obowiązki kierownicze będzie sprawował
wicestarosta Adam Mickiewicz. Jego
zastępcą zostanie Ludmiła Cieślarczyk,
która podobnie jak dotąd głównie
będzie się zajmować sprawami europejskimi.
Wydział Zarządzania Drogami
Powiatowymi będzie funkcjonował w
starostwie, w miejsce dotychczasowego
Powiatowego Zarządu Dróg. Kierownikiem tego wydziału zostanie dotychczasowy inspektor - Wiesław Dombek.
Większość wydziałów mieścić
się będzie w tym samym miejscu co
dotąd. Wiadomo, że wydział drogowy
powstały z PZD w przyszłości znajdzie
swe lokum w budynku starostwa. Z kolei
połączony Wydział Architektury i Budownictwa z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa planuje
się przemieścić do budynku B po szkole
rolniczej. Niebawem ogłoszony zostanie
przetarg na remont tego budynku, aby
był on przestrzenny i funkcjonalny.
Planowana reorganizacja i redukcja
etatów ma od przyszłego roku przynieść
kilkusettysięczne oszczędności.
K. Juszczak

ZatrudniĊ pomoc
kuchenną do pracy
w gastronomii,
Ostrzeszów,
tel. 696 023 461

Zatrudnimy
mĊĪczyznĊ do 35 lat, do
montaĪu okien, drzwi,
rolet, bram.

MoĪe byü do przyuczenia.
Ostrzeszów, CV prosimy przesyáaü
na adres: awila@awila.pl

