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Na te słowa znanej włoskiej dziennikarki Oriany Fallaci powołał się radny Kazimierz Obsadny, zabierając głos w sprawie innego radnego na ostatniej sesji
Rady Powiatu:
„Członek Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie, Zenon Lewek został
zarejestrowany w 1987r. jako TW „Zenio”. Współpracę zakończono
10.08.1988r. z powodu „wyczerpania możliwości operacyjnych”.
Do wypowiedzenia tych słów skłonił Obsadnego wcześniejszy
anons prasowy, ale też biuletyn IPN, w którym notatka tej treści istnieje.
„Jestem przekonany – kontynuował radny – że mam moralne prawo,
aby w imieniu osób prześladowanych i więzionych za to, że domagali
się wolnej Polski, zadać pytanie tu i teraz: Czy jest uczciwe, że tajni
współpracownicy policji politycznej PRL-u zajmują w demokratycznej Polsce wysokie stanowiska w samorządach, na uczelniach, itp? Dotyka to także naszego samorządu powiatowego.
Przypomnę, że w czasie konstytuowania się Rady Powiatu
zadałem pytanie – jak zachowamy się, gdy się okaże,
że są wśród nas tajni współpracownicy organów
bezpieczeństwa. W odpowiedzi pana starosty
usłyszałem wówczas, że będzie to dla nas
wielki dyskomfort. To pan, panie
starosto, zdecydował wówczas, by odwołać ze składu
zarządu
Mariannę
Powązkę, a w jej

firma Rolmet J. A. Kulikowscy
(Grabów, ul. Kolejowa 31,
tel. 62 730-53-93)
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Wyśmienitą, polską kuchnię
Catering
Ciasta
Imprezy z obsługą w domu klienta lub
dowolnie wybranej sali, lokalu
Kompletne wyposażenie imprez: krzesła,
stoły, talerze, kieliszki, dekoracje i inne

Dokończenie na str. 5.

RAJAL Sp. z o.o.
Paliwa płynne
produkcji PKN Orlen
z dowozem do klienta

Oleje napędowe
Olej napędowy grzewczy
Ekoterm plus

UWAGA!
Catering wigilijny w atrakcyjnych cenach
Ostrzeszów, ul. Grunwaldzka 9, tel. 785 230 400

tel. 691 106 739

ul. Targowa 4 (na Stawku)
Zaprasza na świąteczną promocję bielizny!

do

- 50 %
Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek 10.00 - 17.00
piątek 10.00 - 18.00
sobota 9.00 - 13.00

Zapraszamy do sklepów
z nową odzieżą katalagową

BON-PRIX QUELLE & OTTO
Ostrzeszów,
Kobyla Góra,
Syców,
Wieruszów,

ul. Sportowa 2 (przy szkole drzewnej)
ul. Sikorskiego 7 (byłe Eko)
ul. Szkolna 5
ul. Warszawska 99 (przy szpitalu)
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oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku

miejsce powołać Zenona Lewka. Rozumiem, że nie miał pan wtedy wiedzy, że Z.
Lewek znajduje się na liście tajnych współpracowników. Nie mam zamiaru podważać
mandatu radnego Z. Lewka, proszę jednak,
panie starosto, w imię przyzwoitości i obywatelskiej uczciwości, aby wystąpił pan do
Rady Powiatu z wnioskiem o odwołanie Z.
Lewka z funkcji członka zarządu powiatu,
gdyż Rada Powiatu jedynie na wniosek
starosty może odwołać członka zarządu.
Postawienie takiego wniosku niczego nie
przesądza, to radni w głosowaniu tajnym
mogą rozstrzygnąć, czy radny Z. Lewek
będzie nadal pełnił funkcję członka zarządu
powiatu ostrzeszowskiego…”

SKLEP BEATRIX sp.j.
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Narodzenia
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(w tym 7% VAT)

„Są takie chwile, że milczenie jest grzechem, a mówienie obywatelskim nakazem”.

świąt Bożego

51(769)

DATA:
CENA: 1zá 90gr

OBYWATELSKI NAKAZ CZY
POLOWANIE NA CZAROWNICE?

Wszystkim obecnym i przyszłym klientom naszej
firmy składamy życzenia spokojnych i radosnych

ROK XVI NR

Sklepy otwarte: od pon. do pt. 9.00 – 17.00
sobota. 9.00 – 13.00

Niskie ceny, 100% satysfakcji z zakupów!
20 grudnia - niedziela handlowa

Urzędowe
złomowanie pojazdów
Pomożemy Ci pozbyć się starego lub uszkodzonego pojazdu

Sporządzimy odpowiednią
dokumentację wymaganą
przez wydział komunikacji
i firmy ubezpieczeniowe
Operacja kasacji jest
bezpłatna
Zapewniamy odbiór
własnym transportem
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Firma Wieliczko
tel. 0509-953-555

