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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. Anna Ĭawicka
tel. 693 413 356

XIII Sesja Rady Powiatu (31 sierpnia)

DàUGA, GàOĝNA I NERWOWA
JuĪ na samym początku - kiedy starosta wygáaszaá sprawozdanie z okresu
miĊdzysesyjnego, doszáo do burzliwej
dyskusji.

CHODNIK NA MYJACH DO
POPRAWKI
Radnych - M. Gorzelanną i K.
Obsadnego zirytowaáa wiadomoĞü
o przebudowie odwodnienia ciągu
pieszo-rowerowego i drogi w Myjach.
- Powiat szuka oszczĊdnoĞci,
w szkoáach obcina siĊ etaty nauczycielom, a tu bez Īadnych skrupuáów
przeznacza siĊ pieniądze na zadanie,
które zostaáo spartaczone - mówiáa
Gorzelanna. Podobnego zdania byá
Kazimierz Obsadny.
- Eksperci krytykują wykonanie tego
chodnika, poszáy na to duĪe pieniądze.
NaleĪaáo wyciągnąü konsekwencje od
osób, które zawaliáy sprawĊ. Wszyscy
potra¿ą braü tylko nagrody, swoich ludzi
siĊ broni. To wina pana podwáadnych,
pan nie moĪe siĊ na wszystkim znaü
i wszystkich usprawiedliwiaü. TrochĊ
samokrytyki, panie starosto. BĊdziesz
pan od tego wszystkiego garbaty - tymi
sáowami radny zwróciá siĊ do starosty.

INTERPELACJE
W interpelacjach gáos zabraáo kilku
radnych.
M. Gorzelanna apelowaáa m.in.
o to, by znaleĨü Ğrodki na budowĊ wieĪy
koĞcioáa ewangelickiego w Grabowie.
Swą proĞbĊ uzasadniaáa tym, Īe w przyszáym roku Grabów obchodziü bĊdzie
600-lecie nadania praw miejskich.
W trosce o uczniów niepeánosprawnych
radna prosiáa równieĪ o wybudowanie
windy w I LO w Ostrzeszowie.
Adam Grzyb mówiá z kolei o tym,
aby w Siedlikowie poprawiü jakoĞü
chodnika.
O to, czy z tomografu w szpitalu
moĪna korzystaü równieĪ prywatnie
i czy jest on w ogóle czynny, pytaá Obsadny.
W czerwcu radny Stanisáaw Hemmerling sporządziá pismo (uchwaáĊ)
odnoĞnie klĊski w rolnictwie, jaką spowodowaáa susza. Radny podczas sesji
wyraziá swój Īal, gdyĪ, jak twierdziá, jego
pismo zostaáo przeinaczone, a niektóre
fragmenty powycinane. Prosiá, by na
przyszáoĞü tego nie robiü, bo naleĪy
sáuĪyü prawdzie. W swym przemówieniu
„zaczepiaá” równieĪ starostĊ - chciaá,
aby wáodarz powiatu wytáumaczyá, dlaczego „w nadmiarze” korzysta z samochodu sáuĪbowego. To wszystko wiąĪe
siĊ przecieĪ z kosztami.
S. Hemmerling przybyá na sesjĊ
z kilkoma ksiąĪkami - wedáug niego,
w bibliotece brakuje ksiąĪek o patriotyzmie i jeĞli coĞ siĊ kupuje, to powinno
siĊ zadbaü i o takie egzemplarze.
Gáos zabraá równieĪ radny Mucha. Zwróciá siĊ z proĞbą, aby lekarze
w szpitalu nie odsyáali do domów osób,
które ulegáy wypadkowi, nawet jeĞli
twierdzą, Īe dobrze siĊ czują. Lekarze
powinni dokáadnie zdiagnozowaü urazy
powypadkowe. Radny mówiá o przypadkach, kiedy pacjenci zostali zwolnieni ze
szpitala, nie mając przeprowadzonych
wszystkich badaĔ, chodziáo równieĪ
o tomograf i rtg.

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

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

UCHWAàY
Rada podjĊáa uchwaáĊ w sprawie
ustalenia wysokoĞci opáat i kosztów
związanych z usuniĊciem pojazdu
z drogi i przechowaniem tego pojazdu
na parkingu strzeĪonym, obowiązujących w roku 2016.
1. Koszt usuniĊcia pojazdu z drogi
• rower lub motorower - 100zá
• motocykl - 200zá
• pojazd o masie do 3,5t - 400zá
• pojazd o masie powyĪej 3,5t do
7,5t - 550 zá
• pojazd o masie powyĪej 7,5t do
16t - 780 zá
• pojazd o masie powyĪej 16t - 1150
zá
• pojazd przewoĪący materiaáy niebezpieczne - 1400 zá
2. Opáata za jedną dobą przechowywania pojazdu na parkingu
• rower lub motorower - 15 zá
• motocykl - 22 zá
• pojazd o masie do 3,5t - 33 zá
• pojazd o masie powyĪej 3,5t do
7,5t - 45 zá
• pojazd o masie powyĪej 7,5t do
16t - 65 zá
• pojazd o masie powyĪej 16t - 120 zá
• pojazd przewoĪący materiaáy niebezpieczne - 180 zá
JeĞli przed wydaniem dyspozycji
usuniĊcia pojazdu lub w trakcie jego
usuwania ustaáy przyczyny jego usuniĊcia, koszty spowodowane wydaniem
dyspozycji usuniĊcia ustalane są odpowiednio do rodzaju pojazdu:
• rower lub motorower - 50 zá
• motocykl - 100 zá
• pojazd o masie do 3,5t. - 200 zá
• pojazd o masie powyĪej 3,5t do
7,5t - 275 zá
• pojazd o masie powyĪej 7,5t do
16t - 390 zá
• pojazd o masie powyĪej 16t - 575 zá
• pojazd przewoĪący materiaáy niebezpieczne - 700 zá
Kolejna uchwaáa dotyczyáa zmian
w budĪecie na 2015r. Dochody budĪetowe zwiĊkszone zostaáy o 237.142 zá
do kwoty 61.054.005 zá, z czego:
- dochody bieĪące o 232.142 zá, do
kwoty 56.176.055 zá,
- dochody majątkowe o 5000 zá, do
kwoty 4.877.950 zá.
Wydatki budĪetowe na 2015r.
zwiĊkszono o 237.142 zá, do kwoty
60.762.569zá, z czego:
- wydatki bieĪące o kwotĊ 232.142
zá, do kwoty 56.295.787 zá,
- wydatki majątkowe z o kwotĊ 5000
zá, do kwoty 4.466.782 zá.
Ulegá zmianie skáad osobowy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Finansów
i Mienia Rady Powiatu. W obu komisjach, w związku ze Ğmiercią radnego
Jana KĊdzi, pracowaü bĊdzie radny
Stefan Hebisz. Ponadto radny Hebisz
objąá funkcjĊ przewodniczącego Komisji
Finansów i Mienia. Komisja Rewizyjna
bĊdzie liczyáa piĊü osób, a nie cztery, jak
dotychczas - na wniosek Klubu radnych
PSL zasiądzie w niej Adam Grzyb.

STRAĩACY NIE
DOTRZYMALI SàOWA?
Chodzi o ponad 170.000 tysiĊcy záotych, które Powiat przekazaá

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo
GâADZIE
GIPSOWE
SZLIFOWANE
PLANEXEM

9.09.2015

straĪy na samochód ciĊĪki dla PSP
w Ostrzeszowie. Ustalenia byáy takie,
Īe w póĨniejszym czasie pieniądze
te zostaną przekwali¿kowane i zwrócone - Komenda Wojewódzka StraĪy
PoĪarnej w Poznaniu zapewniaáa, Īe
wygospodaruje i odda wspomnianą
kwotĊ. Teraz okazuje siĊ, Īe pieniĊdzy
nie ma... i nie wiadomo, czy w ogóle
uda siĊ je odzyskaü. W zamian za to,
Īe pieniądze zostaną zwrócone, Powiat
miaá o¿arowaü PSP w Ostrzeszowie 50
tysiĊcy na remont placu manewrowego.
Póki co, nie ma ani placu, ani pieniĊdzy.

ODPOWIEDZI STAROSTY
Brak pieniĊdzy
- Co prawda moĪemy wystąpiü
o Ğrodki na budowĊ wieĪy koĞcioáa
ewangelickiego w Grabowie, ale nie
wiadomo, czy je otrzymamy - mówiá
starosta L. Janicki. - W tym roku renowacji poddany zostanie krzyĪ na
wieĪy, renowacja caáej wieĪy jest raczej
niemoĪliwa.
Zgadzam siĊ z radną Gorzelanną,
Īe windy w szkoáach są potrzebne, ale
z wáasnych pieniĊdzy nie damy rady ich
zrobiü. Koszt takiej windy to ok. 200
tysiĊcy záotych.
Starosta zwróciá siĊ równieĪ do
radnego Hemmerlinga.

- UwaĪam, Īe merytoryczny duch
tej uchwaáy zostaá jednak zachowany.
JeĞli zaĞ chodzi o samochód sáuĪbowy, to sáuĪy on wszystkim, a nie
tylko mnie.
Przyznam, Īe pana ksiąĪki są
bardzo wartoĞciowe, jednak projekt,
o którym mowa, w 100% zostaá s¿nalizowany z Ministerstwa Edukacji.
Na interpelacje K. Obsadnego
i Muchy odpowiedziaá natomiast dyrektor szpitala - M. NowiĔski.

LUDZIE SAMI SĄ SOBIE WINNI
Zaraz po ukazaniu siĊ artykuáu pt.
Plaga szczurów na „Diabáach, zadzwoniáo do mnie kilku mieszkaĔców osiedla,
którego dotyczy ten problem.
Przyznali, Īe wiadomoĞü o szczurach w ogóle ich nie zdziwiáa, ale, jak
twierdzą, to ludzie sami są sobie winni.
Jak mówi stare porzekadáo: „Nie
wszystko záoto, co siĊ Ğwieci”. Niestety,
poĞród piĊknych domów i wysprzątanych obejĞü moĪna znaleĨü równieĪ takie posesje, które tylko z pozoru wydają
siĊ byü zadbane - o czym przekonywali
moi rozmówcy.
- Niektórzy wcale nie dbają o porządek. Gdyby tak przypatrzeü siĊ temu
z bliska i wejĞü co do niektórych na
podwórko, to naprawdĊ moĪna by siĊ
byáo przeraziü. Taki mają baáagan mówi jedna z mieszkanek osiedla. -

Pootwierane kosze na Ğmieci, wietrzą
je czy co? PrzecieĪ to raj dla szczurów.
ĩeby tego byáo maáo, to Ğmieci walają
siĊ równieĪ wokóá tych koszy - dodaje
poirytowana.
Kolejny rozmówca mówiá Īe jego
sąsiad ma na podwórzu „specjalną”
dziurĊ, do której wrzuca resztki jedzenia.
Jedna z paĔ poprosiáa, abym przeszáa siĊ w wolnym czasie ulicą, na której
mieszka. Podaáa dokáadny adres osób,
które za domem, w ogrodzie, postawiáy
kompostownik i wrzucają do niego,
co tylko siĊ da. Prawdopodobnie tak
jest, bo kiedy przechodziáam obok tego
domu, poczuáam bardzo nieprzyjemny zapach.
Szczury szukają miejsc dogodnych
dla siebie, gdzie mogą siĊ przyĪywiü

- Tomograf jest czynny 24 godziny
na dobĊ. MoĪna z niego korzystaü
równieĪ prywatnie. Pracownia rentgenowska nie jest nasza, ale jeĞli
coĞ siĊ dzieje, musi nam zapewniü
opiekĊ bez wzglĊdu na porĊ. OsobiĞcie uczulĊ lekarzy, aby osoby, które
ulegną wypadkowi, byáy dokáadnie
przebadane.
Na tym sesjĊ zakoĔczono.
A. àawicka
i przyczaiü, trzeba stworzyü takie warunki, by, zniechĊcone, po prostu sobie odeszáy.
A. à.

DYĩURY
RADNYCH PiS
Biuro Prawa i SprawiedliwoĞci
wznawia dyĪury. Odbywaü siĊ one
bĊdą we wtorki, w godz. 16.3018.30, oraz w czwartki, w godz.
10.00-12.00.
DyĪury peánią radni: Maria Gorzelanna i Stanisáaw Hemmerling.
W trzeci wtorek miesiąca dyĪur peániü bĊdzie przedstawiciel
NSZZ SOLIDARNOĝû.
A. Manikowski

Serdecznie
dziċkujċ

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO DREZNA (NIEMCY)
19 wrzeĞnia 2015 (sobota)

uczciwej znalazczyni
portfela (21 sierpnia
w okolicy kinoteatru)
za odniesienie
go na policjċ

Koszt 160zá

OĝWIĉCIM - WADOWICE - KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA
3 paĨdziernika 2015 (sobota)
Koszt 120zá

Wâağciciel portfela
W
A
Arkadiusz Szymaĕski

Zapisy i wyjazd: Ostrzeszów
tel. ks. Leszek Wojtasik 604 261 429

UDZIELĉ
KOREPETYCJI
Z MATEMATYKI
TANIO!
Tel: 510 609 819

tel. 609 196 838

3 wrzeĞnia w miejscowoĞci
Mączniki zaginąá rasowy
pies - owczarek niemiecki,
dáugowáosy. Pies ma póátora
roku. Na znalazcĊ czeka
nagroda,

Firma LibMat meble
zatrudni szwaczkĊ
z doĞwiadczeniem.
Doruchów

tel. 781 374 252

tel. 665-841-209

BUDOWA DOMÓW
OD PODSTAW
(profesjonalny kosztorys gratis)

OCIEPLANIE
BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia
wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

MICH - BUD

ZATRUDNIĉ
malarza, páytkarza
oraz pracownika
do ociepleĔ,

Auto do ćlubu

Audi A6 limuzyna
luksusowo wyposaēona,
nowy model
Przewóz osób - VW T4
tel. 602 469 851

Usáugi brukarskie
Michaá Pilarczyk

•
•
•
•
•

ZagĊszczanie gruntu
Podjazdy garaĪowe
Kostka brukowa
Chodniki, ĞcieĪki
Parkingi

Usáugi
koparko-áadowarką
tel. 663 649 314

Renta 23, 63-522 Kraszewice

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE

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

KIEROWNIK BUDOWY
693 635 565

INSPEKTOR NADZORU
www.abcnadzory.pl

