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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.

Po co te skrzynki?

kiem kolportera

Rozlewisko

Nie karmiło się zimą zwierzątek!

Tak po zimie wygląda wiele krzewów i drzew, widać w wielu miejscach zapomniano o dokarmianiu leśnej zwierzyny. (nadesłał RaDaR)

Choć torba listonosza jest bardzo pojemna, to i tak nie
mieszczą się w niej wszystkie przesyłki, jakie musi dostarczyć danego dnia. Dlatego też na swojej trasie każdy doręczyciel ma do dyspozycji specjalną skrzynkę, w której znajduje się kolejna porcja korespondencji. Dzięki temu listonosz
może kontynuować swoją pracę, nie wracając na pocztę. Pan
Roman właśnie pakuje do torby kolejne listy.

O „deszczówce”, dziurach, szpitalu…
XL sesja Rady Powiatu

Sesje powiatu często zaczynają się
uroczyście, a kończą… jak zwykle.
Tym razem też zaczęło się uroczyście
– powiat nagrodził firmy, które zostały
wyróżnione wielkopolskim HIT-em.
Dyplomy z rąk starosty i przewodniczącego Rady otrzymali: Zdzisław Poprawa
– właściciel firmy ZPM „Poprawa”, Zdzisław Kużaj – prezes PPHU „FUMO” oraz
przedstawiciel „Trasko-Inwest”.
Prezes Kużaj, dziękując w imieniu
wyróżnionych, zaciekawił też nagrodzoną HIT-em walizkową elektrownią
słoneczną.
Starosta też miał się czym pochwalić.
Zgłoszony przez powiat program termomodernizacji obiektów szkolnych w
preselekcji uplasował się na 7. miejscu
(spośród 109). Starosta pochwalił także
innych, mówiąc, że w tej samej preselekcji 6. miejsce zajął projekt Kobylej Góry,
a 8. – Ostrzeszowa. Jest zatem realna
szansa, że w przyszłym roku zaczną się
te od dawna oczekiwane inwestycje. L.
Janicki wspominał też o rozmowach z
PKS-em, w celu dodatkowych połączeń
autobusowych dla młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych.
Zgodnie z niepisanym zwyczajem
interpelacje rozpoczynał K. Obsadny.
Zwrócił uwagę na przewlekający się
remont pomieszczenia na tomograf.
Kiedy wreszcie ten tomograf zostanie zainstalowany i jakie będą zasady
korzystania z niego? Druga sprawa to
pozyskiwanie środków na rozbudowę
szpitala poprzez zmianę jego zarządzania. Obsadny poruszył też kwestię opłat
za wody opadowe, tzw. deszczówkę. Te
opady mają kosztować powiat 15 tys.

miesięcznie. Jest to pochodne uchwały
Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. Radny
skrytykował takie „gnębienie”, co jego
zdaniem jest hamulcem wzrostu zatrudnienia w mieście.
M. Mądry pytał, czy PZD jest przygotowany do usuwania skutków zimy i czy
jest dokumentacja do przeprowadzania
remontów drogowych?
„Przeżyłem szok, gdy dowiedziałem
się, że zarząd powiatu nic nie wiedział o
wprowadzeniu przez Radę Miejską opłat

„Co z uczniami kl. II szkoły rolniczej
w Grabowie, skoro jest już pewność, że
będzie ona likwidowana”? – pytała M.
Gorzelanna. Radna była także rozżalona zlekceważeniem dziecka niepełnosprawnego, uczącego się w tej szkole.
Wiele miesięcy temu obiecano jej, że
zostanie zakupiony schodowłaz. Teraz
już nie jest potrzebny. Dyrektor Jakubczyk tłumaczył, że procedury wymagane przy zakupie takiego sprzętu są,
niestety, czasochłonne, ale schodowłaz

Myli się ten, kto myśli, że to jakiś staw czy sadzawka. Nic
z tych rzeczy. To po prostu plac w Doruchowie, który co roku
przeżywa mokre chwile, a ponieważ w tym roku śniegu aż nadto,
więc i tu woda przybiera z rozmachem.

który mówił o sytuacji w służbie zdrowia. Można by zdiagnozować, że jest
ona stabilna. Szpital nie ma długów, ale
też nie posiada środków na rozbudowę.
Dyrektor skupił się na kontraktach NFZ,
którego wartość wynosi w tym roku
15.260. 820zł. Jest to o ponad 500
tys. mniej, niż w 2009r. Mówił też o
inwestycjach, zakupach sprzętu i pozyskiwaniu pacjentów. Padła konkluzja,
że w dobrym funkcjonowaniu pomaga
również przyjazny klimat i dobra opinia
o placówce. Niestety, nie każdy chce
pamiętać, że łatwo jest zszargać reputację, a trudniej zapracować na dobre
imię.
Plan gospodarki oszczędnościowej
w jednostkach organizacyjnych powiatu
omawiał L. Janicki. Podstawową zasadą
będzie nieangażowanie się w inwestycje

Prezes FUMO - Zdzisław Kużaj
w otoczeniu samorządowców.
za deszczówkę” – rozpoczął swą interpelację J. Ibron. Skrytykował PZD, który
nie wie, czym zarządza.
W tym samym temacie krótkie pytanie zadał J. Puchała – czy i ile prezes Klimek (Wodociągi Ostrzeszowskie) bierze
za „deszczówkę” od MiG Ostrzeszów?

będzie kupiony.
Ostatnie zapytania zgłaszał sam
przewodniczący. Kierował je pod adresem WZD. Mickiewicz pytał, kiedy będą
robione chodniki w Szklarce i Rojowie?
Wiele sobie obiecywano po wystąpieniu dyrektora ZZOZ H. Sicińskiego,

I dla młodych, i dla starych
tenis zawsze doskonały
Turniej to pomysł sołtysa wsi Kuźnicy Grabowskiej p. Leona Owczarka
oraz wychowawcy Świetlicy Środowiskowej p. Agnieszki Pędziwiatr. W

K. Juszczak

Prezentobranie

20 stycznia SKOK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego rozstrzygnął
konkurs świąteczny „Prezentobranie”.
Wśród osób, do których uśmiechnęło
się szczęście, znalazły się mieszkanki
naszego powiatu, członkinie oddziału
SKOK w Ostrzeszowie.

28 lutego w Kuźnicy Grabowskiej w
sali OSP odbył się turniej tenisa stołowego pod nazwą „I dla młodych, i dla
starych tenis zawsze doskonały”.

bez środków zewnętrznych.
Niewesoła sytuacja panuje na rynku
pracy, o czym mówiła dyrektor Sabatowska z PUP. Liczba bezrobotnych
przekroczyła już 2600, w czym duży
udział likwidowanej fabryki LAP.
Na koniec coś optymistycznego. Przy
okazji sesji mogliśmy podziwiać stoisko
przygotowane przez WTZ w Pisarzowicach. Były tam różnorakie prace młodzieży, zrobione z myślą o zbliżającym
się Dniu Kobiet i świętach wielkanocnych. Okazało się, że popyt na te ozdoby
był tak duży, że już w przerwie obrad
całe stoisko zostało wykupione przez
radnych i osoby uczestniczące w sesji.
Przysporzyło to warsztatom trochę grosza i niemało satysfakcji twórcom tych
pamiątek.

imprezie uczestniczyły dzieci i młodzież
w wieku szkolnym oraz seniorzy, którzy również chętnie próbowali swoich
sił przy stole tenisowym. Ale turniej to
nie tylko zabawa, to także profilaktyka
poprzez zabawę – w ramach działań
profilaktycznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do takiej formy działań profilaktycznych

przyłączyli się także funkcjonariusze
policji z KPP w Ostrzeszowie, którzy
rozmawiali z młodszymi uczestnikami
turnieju o zagrożeniach, jakie niesie
rzeczywistość, a szczególnie o bezpieczeństwie na drodze, rozdawali również
kamizelki i gadżety odblaskowe.
E. J.

5 lutego br. w oddziale przy placu
Borek nagrodzone panie odebrały prezenty: p. Zofia Jangas - zmywarkę i
p. Agata Solarek - opiekacz.
Gratulujemy!
Barbara Sawa
kierownik działu marketingu

