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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.

XXXVII sesja Rady Powiatu

PÓà MILIONA NA PàYWALNIĉ! - powiat dobrym Mikoáajem
Dwie sprawy wycisnęły piętno na
obradach XXXVII sesji Rady Powiatu:
szkolnictwo ponadgimnazjalne w
powiecie ostrzeszowskim i domniemana agenturalność członka zarządu
powiatu Zenona Lewka. Dlatego też
tym kwestiom poświęcamy oddzielne
opracowania w tym numerze „CzO”.
Pogratulować trzeba najlepszym
uczniom ostrzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy podczas sesji
zostali nominowani do Stypendium
Starosty (str.15). Zaś informację o stanie
realizacji zadań oświatowych w powiecie w roku szkolnym 2008 i 2009, którą
szczegółowo przedstawił kierownik
Wydziału Oświaty – R. Szymański, zaprezentujemy w jednym z najbliższych
wydań „CzO”. Dziś tylko z satysfakcją
można stwierdzić, że wyniki nauczania
w szkołach ponadgimnazjalnych są na
ogół zadowalające, a w wielu przypadkach ocenami przewyższają średnią
wojewódzką i krajową.
W czasie trwania sesji poruszono
także inne istotne sprawy. Aż pięć nowych projektów uchwał zgłosił starosta
pod obrady. Nie wszystkim radnym to
się spodobało. J. Ibron zaapelował, by
do niezbędnego minimum ograniczyć
liczbę uchwał zgłaszanych tuż przed
sesją. Tym bardziej – wtórował mu M.
Lamek – że chodzi tu o uchwały mające
zadecydować o zbyciu majątku powiatu. Taką bez wątpienia uchwałą jest dotycząca sprzedaży działek w Mikstacie

przy ul. Brzozowej. Są to działki w części
zabudowane i zbędne powiatowi. Poza
tym zarząd zadeklarował, że uzyskane
ze sprzedaży środki wesprą planowany
w 2010r. remont ul. Brzozowej (budowa
chodnika i parkingu). Uchwałą majątkową przyjętą na sesji była także zgoda
na sprzedaż działki w Ostrzeszowie
przy ul. Piastowskiej. Kolejna uchwała
zapewne zyska poklask wśród miłośników krytej pływalni. Na budowę tejże
inwestycji, zwanej oficjalnie Centrum
Turystyczno-Rehabilitacyjnym, Rada
Powiatu zadeklarowała w tegorocznym
budżecie kwotę 250tys. zł. Kwotę tej samej wysokości proponuje się przyznać
również w roku przyszłym. Zatem łącznie na budowę krytej pływalni powiat
przekaże pół miliona złotych. O dziwo
w tej sprawie radni byli zgodni, choć
przecież pływalnia jest inwestycją MiG
Ostrzeszów. Trudno jednak nie zgodzić
się z padającą na sesji argumentacją, że
będą z niej korzystać mieszkańcy całego
powiatu. Zatem ten mikołajkowy dar
powiatu ma swoje uzasadnienie.
Okazuje się, że powiat nie tylko daje,
lecz instytucje podlegające starostwu
otrzymują także darowizny. W kolejnych
uchwałach radni zaakceptowali przyjęcie darowizny 3tys. zł od Fundacji Muszkieterów na potrzeby Domu Dziecka w
Ostrzeszowie, a także przyjęcie przez
komendę Powiatowej PSP 59tys. zł od
stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” i
50tys. zł od Fundacji Edukacji i Techniki

Przedstawiciel grupy
technicznej EYLERT oferuje:
wyposaĪenie warsztatów, zakáadów
przemysáowych w narzĊdzia i artykuáy
przemysáowo – techniczne.
Producenci niemieccy, certyﬁkaty.
Tel. 663 770 178, e-mail: ﬂetis@o2.pl

Ratownictwa w Warszawie na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego SHD 25. W trzech innych uchwałach
radni przyjęli proponowane zmiany:
w budżecie, w statucie ZZOZ oraz w
sprawie ustalenia środków finansowych
PFRON.
Ważnym społecznie problemem, o
którym była mowa na sesji, jest przewidywana w przyszłym roku likwidacja
zakładu Leoni. Starosta wspomniał o
rozmowach z kierownictwem firmy,
które jednak żadnego optymizmu do
tej sprawy nie wniosły. Najlepszym
rozwiązaniem byłoby przejęcie zakładu
przez innego pracodawcę, ale liczyć na
tak sprzyjający obrót sprawy to nader
optymistyczna wizja.
Radni zgłosili też kilka interpelacji
i zapytań. K. Obsadny spytał, czy w
związku z przymiarką do przekształceń
własnościowych szpitala starosta wysłał pismo do spółki „Szpitale Polskie”
z pytaniem o warunki współpracy. W
odpowiedzi usłyszeliśmy, że takie pismo
zostało wystosowane, a L. Janicki przedstawił jego treść, co zadowoliło pytającego. Radny Lamek nawiązał to tematu
poruszonego już na sesji miejskiej. Tam
okazało się, że oznakowanie chodnika
przy ul. Leśnej nie upoważnia do jazdy
rowerem. Czym różni się ten chodnik od
podobnego przy ul. Powstańców Wlkp?
– pytał radny. Być może jest szerszy
– odpowiadał starosta, ale nie zmienia
to w jego opinii faktu, że chodnik przy
Leśnej budowany był również z przeznaczeniem go dla rowerzystów i tak
się stanie – zapewniał L. Janicki, choćby
nawet jakieś parametry nie spełniały
założeń.
Sprawy grabowskie poruszył J.
Mucha. Twierdził, że droga Giżyce
– Zamość jest rozjeżdżana przez ciężkie samochody. Proponował ustawić
tam znak ograniczający poruszanie się

Tipsy cena 50zł
Makijaż
wieczorowy 35zł

samochodów o dużym tonażu. Mówił
też o budowie obwodnicy grabowskiej.
„Patrząc na tę inwestycję mam pewność
stuprocentową, że w tym roku nawet w
części nie zostanie ona zrobiona. A pana
burmistrza wcale nie obchodzi, że po
drogach gminnych jeżdżą samochody,
które powinny poruszać się jedynie
po drogach krajowych.” Dodał, że tzw.
problem ubikacji dworcowych jest tylko
wymówką, a nie przeszkodą opóźniającą prace. Starosta, odnosząc się do
tematu, zaprzeczył sugestiom, że ze
strony powiatu jest jakaś niechęć do tej

inwestycji. Stwierdził, że bezzwłocznie
nakazał rozbiórkę sanitariatów, wychodząc z założenia, że inwestycja jest dla
mieszkańców Grabowa nieodzowna.
Radny Mucha poruszył też problem
Prosny, pytając, czy zakończona jest
procedura przyznawania pozwoleń
na zarządzanie jazami wodnymi. W tej
kwestii odpowiadał kierownik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska – W.
Karnicki. Z wypowiedzi wynikało, że
jeszcze trochę wody w Prośnie upłynie,
zanim dojdzie tam do regulacji rzeki.

K. Juszczak

KLUB PRAWICY ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ oraz
NSZZ „SOLIDARNOģý” – ODDZIAâ W OSTRZESZOWIE

zapraszają
na uroczystoĞü upamiĊtniającą 28. rocznicĊ wprowadzenia
stanu wojennego i 25. rocznicĊ Ğmierci ks. Jerzego Popieáuszki.
UroczystoĞü odbĊdzie siĊ pod obeliskiem na Cmentarzu
Paraﬁalnym w Ostrzeszowie w dniu
16 grudnia 2009 r. (Ğroda) o godz. 16.00
Organizatorzy

Serdeczne podziękowanie
dla lekarza p. Artura Kubota oraz pielęgniarek z hospicjum „Dobry
Samarytanin” za okazaną pomoc i opiekę nad kochanym Mężem
i Ojcem.
Dziękujemy również ks. proboszczowi Janowi Hutniczakowi z Siedlikowa, rodzinie, sąsiadom, znajomym, delegacjom, a także wszystkim,
którzy okazali pomoc w ciężkich chwilach, złożyli wyrazy współczucia,
wieńce, kwiaty, zamówili Msze święte i uczestniczyli w ostatnim
pożegnaniu

śp. Sylwestra Pawłowskiego

żona z rodziną

tel. 663 760 555

EKO GROSZEK
W DOBREJ CENIE
luzem i workowany
ul. Ceglarska 14
(dojazd od ul. Skáadowej)
tel. 607 245 461 lub 601 348 444
Agencja UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń SA
została przeniesiona na
ul. Powstańców Wlkp. 12
UBEZPIECZENIA
63-500 Ostrzeszów
• komunikacyjne
(obok POLLENY i Lotto)
•
•
•
•

majątkowe
osobowe
rolne
turystyczne

godz. otwarcia:
pon – piątek 8.00 – 16.00
tel./fax 62 730-19-86
tel. 609 645 557

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
„W Rynku” od 14.12.2009 do 20.12.2009, tel. 730-04-72
„Zamkowa” od 21.12.2009 do 24.12.2009, tel. 730-00-76
(ul. Zamkowa 28)
DyĪury w dni powszednie od godz. 2000 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 900 - 2200

Firma DROP S.A.
ZAKàAD DROBIARSKI
w KĊpnie
zatrudni pracowników
do ekipy zaáadunkowej
Praca w systemie
zmianowym.Oferujemy
zatrudnienie na podstawie
umowy o pracĊ oraz dobre
warunki páacy.
Szczegóáowe informacje oferty
pracy pod nr tel. 62 592-56-60

PRZEGLćDY
REJESTRACYJNE
RABAT 10%
SAMOCHODY DO 3,5T,
MOTOCYKLE
CIĄGNIKI ROL.,PRZYCZEPY
AUTOMYJNIA
przy przeglądzie rej. mycie gratis
MIKSTAT, UL.MáYēSKA 9
tel. 62 730 04 95
czynne pn-pt 8-18 sob 8-16
ZAPRASZAMY!!!

16.12.2009

NOWO OTWARTY

SALON MEBLOWY
„ANGELA”
ZAPRASZA!

Grabów nad Prosną
Rynek Wá. Jagieááy 2
GODZINY OTWARCIA:
Poniedziaáek – Piątek
8.30 – 16.30
SOBOTA
9.00 – 13.00
Niedziela handlowa 20.12
9.00 – 14.00
tel. 604 207 784
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