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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.

Zdaniem Jangasa
Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.

Prostowanie prostego
OdpowiedĨ na list Burmistrza
Mikstatu B. Maáeckiego, zamieszczony w poprzednim numerze
„CzO”, a dotyczący zmniejszenia
kwoty na inwestycjĊ w Kaliszkowicach Kaliskich ze 130tys.zá, do 109
tys. zá.
Do zadaĔ burmistrza naleĪy
przygotowywanie projektów uchwaá
rady gminy, w tym przygotowywanie
projektu uchwaáy budĪetowej wraz z
objaĞnieniami, a takĪe inicjatywa w
sprawie zmian tej uchwaáy.
Pytam, kto proponowaá zmianĊ
uchwaáy budĪetowej, radny Kmiecik
czy jakiĞ inny? OczywistoĞcią jest,
Īe kaĪdy radny proponuje zmiany,
które bĊdą korzystne dla jego okrĊgu,
szczególnie w roku wyborczym. Gáos
decydujący co do treĞci zmian budĪetowych ma burmistrz. Radni mogą
je tylko przyjąü lub odrzuciü. Akurat
gmina Mikstat moĪe byü wzorem co
do wybiórczego stosowania siĊ do
„woli radnych”. To, Īe akurat w tym
przypadku burmistrz przychyliá siĊ do
propozycji radnych i uwzglĊdniá ich
wolĊ, nie zmienia faktu, Īe to wáaĞnie
on proponuje zmiany budĪetowe.
Stwierdzenie: „Burmistrz, przedstawiając na XXXII Sesji Rady Miejskiej
zmiany do budĪetu, przychyliá siĊ,
jak wyraĨnie powiedziaá w swym wystąpieniu, do propozycji radnych”,
oznacza tylko tyle, Īe ma wolną wolĊ
i na niektóre propozycje przystaje, a
na inne nie. Dla radnego Kmiecika
waĪna byáa naprawa schodów, a dla
kogoĞ innego szersza na pewnym
odcinku droga, która w uchwale zmieniającej budĪet równieĪ siĊ znalazáa.
PrzecieĪ wielu ludzi czytaáo, a prawie
caáa Polska sáyszaáa, Īe wiĊkszoĞü
radnych nie wyraĪaáa na to zgody. To
wyraĨnie pokazuje, Īe przychylnoĞü
do propozycji radnych jest wybiórcza,
a burmistrz sprytnymi posuniĊciami
i tak potraﬁ dopiąü swego. MoĪe
zamiast przychylaü siĊ do propozycji
radnych i uszczuplaü Ğrodki na salĊ
w Kaliszkowicach, naleĪaáo szukaü
sponsorów i dotacji tak skutecznie jak
przy wspomnianej drodze. Do tego
nie potrzeba dociekliwoĞci Jangasa i
jego oczywiste káamstwa zasáug nie
zniweczą. Nawet chĊtnie napiszĊ, Īe
burmistrz Mikstatu, wbrew propozycjom radnych, nie uszczupliá Ğrodków
na remont sali, lecz w skuteczny
sposób znalazá pieniądze i udowodniá,
Īe potraﬁ zrobiü wiĊcej, niĪ od niego
wymagano.
Podczas dyskusji na pytanie
radnego Rajnera; „Co pan zmniejszyá
z zakresu 130 do 109 tys.”?, burmistrz
odpowiada: „ 130 tys., bĊdziemy jeszcze raz przeliczaü, co jest moĪliwe. Ja,
proszĊ paĔstwa, poddaáem siĊ woli
wiĊkszoĞci, czyli komisji, wspólnego
posiedzenia komisji. Nie wiem, jak wyjdzie przetarg, na pewno jest to bardzo
maáa kwota w stosunku do potrzeb, ale
uwaĪam, Īe nie trzeba wydatkowaü
pieniĊdzy na zdejmowanie przez ﬁrmy
caáego obáoĪenia Ğcian, czyli, nazwijmy
sobie to szumnie, boazerii, teraz juĪ w
bardzo záym stanie. To jest zadanie
do wykonania przez spoáeczeĔstwo
za materiaá czy w jakiĞ inny sposób.
Tu są pewne oszczĊdnoĞci, natomiast
uwaĪam, Īe zrywanie podáogi w Kaliszkowicach Kaliskich jest zadaniem
zbyt daleko posuniĊtym. UwaĪam, Īe
ta podáoga moĪe byü wyszlifowana i to
moĪe byü jeszcze zrobione”. Te sáowa
mówią same za siebie. Wszystko jest

jasne i proste. Po co to prostowanie
prostego? Raz jeszcze powtórzĊ,
radny pytaá: „Co pan zmniejszyá”. Na
komisji radni wnioskowali zmiany w
przesuniĊciach kwot, ale zmiany w
budĪecie omawiane na sesji proponowaá burmistrz.
Jaką to nieprawdĊ przez brak dociekliwoĞci usankcjonowaáem? Gdzie
są te oczywiste káamstwa, o których
napisano w sprostowaniu?

Jan Jangas

Apel
w obronie
ptactwa
Byáo
to
przed rokiem,
w maju. GdzieĞ
w pobliĪu miejskiego kąpieliska urządzono
imprezĊ trwającą od godzin
wieczornych do bardzo póĨnej pory
nocnej. Ja mieszkam doĞü daleko
od miejsca, gdzie odbywaáa siĊ impreza, a mimo to potworny áomot,
zwany „muzyką”, wspomagany wystrzaáami fajerwerków, petard, byá
przeze mnie doskonale sáyszany.
Organizatorzy tej imprezy, a takĪe
wydający zgodĊ na jej urządzenie,
nie wziĊli pod uwagĊ faktu, Īe miesiące maj i czerwiec to okres lĊgowy ptaków, a potworny haáas, po-

Ostrzeszów ul. Kamienna 13 -targowisko
Czynne w godz.: 8 - 16, czwartek 7-16, sobota 7 -11

NOWO OTWARTY SKLEP Agro-Strefa s.c.
Ostrzeszów, ul. Skáadowa 4 (dawne PZGS-y)
Oferuje:
• Ĥrodki ochrony roĤlin (dla gospodarstw rolnych, ogrodniczych, sadowniczych oraz dla hobbystów)

• materiaá siewny najlepszych producentów – HR Tulce, Danko, Kobierzyce, Smolice
preparaty do odstraszani dzików i pozostaáej zwierzyny
nasiona, ziemia, sprzĊt ogrodniczy, kora sosnowa
dodatki paszowe DOLFOS
akcesoria dla pszczelarzy
pasza, witaminy dla goáĊbi
folie rolnicze, ogrodnicze

NISKIE CENY! Zapraszamy PON-PT 8.00 – 16. Sobota 8.00 – 13.00

TRENING EEG BIOFEEDBACK

poprawa koncentracji
GABINET PSYCHOLOGICZNY
ćwiczenia pamięci
Daria Bielasta
terapia ADHD, dysleksji
Zamkowa 19
zaburzenia lękowe, odżywiania i in.
Ostrzeszów
moczenie
tel. 660 790 062

(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
„JagielloĔska” od 17.05.2010 do 23.05.2010, t. 730-94-64
„Przyjazna” od 24.05.2010 do 30.05.2010, t. 594-17-10
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska
Ostrzeszów ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64

z podaniem imienia, nazwiska autora,
wieku, tytułu pracy, nazwy placówki/
miejscowości, nazwiska opiekuna można składać w Bibliotece osobiście lub
przesłać na adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Ostrzeszów, pl. Borek 17, 63-500
Ostrzeszów
5. Termin składania prac upływa 15
września 2010 r.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Biblioteki, pod numerem telefonu 62 730 33 89,
730 19 48 lub 512 349 905, a także na
stronie internetowej www.ostrzeszow.
pl i pod adresem e-mail biblioteka@
bp.ostrzeszow.pl

Regulamin konkursu literackiego
„Historie zasãyszane w Ostrzeszowie”

ObroĔca ptaków
(nazwisko do wiadomoĞci
redakcji)

62 730 40 87

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych

1. W konkursie mogą wziąć
udział twórcy z
powiatu ostrzeszowskiego niezależnie od wieku i profesji.
2. Tematyka prac powinna być
związana z jak najszerzej rozumianym
terminem Ostrzeszów (mile widziana
różnorodność w sposobie pokazania
miejsc dobrze znanych).
3. Technika prac dowolna. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju formy wyrazu plastycznego; rysunek, szkic, akwarela, korzenioplastyka, rzeźba, makieta,
malarstwo na szkle, bibułkarstwo, makrama, linoryt, fotografia, grafika komputerowa, kolaż.
4. Prace czytelnie podpisywanie

chodzący z tej imprezy, wystraszyá
wszystkie wysiadujące w gniazdach
w najbliĪszej okolicy ptaki. Noc byáa
wtedy cháodna, a pozostawione bez
osáony jajeczka ulegáy wyziĊbieniu i
zniszczeniu. A przecieĪ ptaki przyleciaáy do nas, pokonując czasem
wiele tysiĊcy kilometrów, Īeby tu
wydaü potomstwo. BezmyĞlnoĞü
czáowieka doprowadziáa jednak do
wielkich zniszczeĔ.
ApelujĊ wiĊc do wáadz miasta
i gminy: pana burmistrza, urzĊdników wydziaáu gospodarki przestrzennej i ochrony Ğrodowiska,
straĪy miejskiej, policji, aby nie wyraĪaáy wiĊcej zgody na takie imprezy w okresie lĊgowym ptaków.

tel.
Oferuje:
- czêœci do maszyn rolniczych i ci¹gników
- opony, akumulatory, smary, oleje, œruby
- ³o¿yska, oringi, segery, narzêdzia, klucze

•
•
•
•
•

„Ostrzeszów — miejsca znane i nieznane”

23.05.2010r. w godz. 9.0013.00 Jednostki Ochrony PrzeciwpoĪarowej z terenu powiatu ostrzeszowskiego i TOKiKw Ostrzeszowie
organizują akcjĊ pobierania krwi w
Terenowym Oddziale Krwiodawstwa przy ul. Zamkowej 17. Krew
bĊdzie pobierana dla chorych w
szpitalu w Ostrzeszowie i innych
miastach w Wielkopolsce.
Wszystkich chĊtnych (w wieku
18 - 65 lat), którzy chcą pomóc chorym i potrzebującym, serdecznie
zapraszamy! Prosimy o zabranie
dowodu toĪsamoĞci.
Po oddaniu krwi dawca otrzymuje: 7 czekolad, ma wykonane
badania grupy krwi, przeciwciaáa
anty HIV i anty HCV, badania
HBS, RNA-HCV, RNA-HIV, DnaHBV- test kiáowy- z moĪliwoĞcią
odpisów.

CENTRUM ROLNICZE

•
•
•
•
•
•

Regulamin konkursu plastycznego

Uwaga
krwiodawcy

Masz sprawö, zadzwoþ, t. 693 413 356

19.05.2010

1. W konkursie może wziąć
udział
każdy
mieszkaniec
powiatu ostrzeszowskiego,
niezależnie od
wieku i profesji.
2. Na konkurs można zgłosić jeden
utwór prozatorski (opowiadanie, baśń,
legendę) o objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie).
3. Prace muszą być złożone w
trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego na papierze o formacie A4.
4. Każdy egzemplarz musi być opatrzony godłem (hasło, symbol lub znak
graficzny), a w przypadku osób do lat 19
również cyfrą określającą wiek autora.
5. Rozwiązanie godła (imię, nazwisko, dokładny adres i nr telefonu,

Usãugi
ogólnobudowlane

jeśli to możliwe również e-mail) należy
umieścić w oddzielnej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.
W przypadku prac składanych przez
szkoły i inne podmioty dane uczestnika
konkursu należy uzupełnić pieczątką
firmową oraz imieniem i nazwiskiem
opiekuna.
6. Prace można składać w Bibliotece osobiście lub przesłać na adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Ostrzeszów, pl. Borek 17, 63500 Ostrzeszów.
7. Termin składania prac upływa 15
września 2010r.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Biblioteki, pod nr. tel. 62 730 33 89, 730 19
48 lub 512 349 905, a także na stronie
internetowej www.ostrzeszow.pl i pod
adresem e-mail biblioteka@bp.ostrzeszow.pl

FIRMA nawiĆīe wspóâpracċ

z psychologiem.

Murarstwo, tynkowanie, klinkier,
układanie płytek, terakoty, paneli itp.

Mile widziana
dziaâalnoğý gospodarcza,

tel. 665 183 402

tel. 603 943 700

PIELGRZYMKA ģLADAMI
JANA PAWâA II
2 – 6 czerwca 2010
WADOWICE, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA,
ZAKOPANE, KRAKÓW – SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO – WAWEL, STARE MIASTO

Koszt 420zł
ZAPISY I WYJAZD OSTRZESZÓW
tel. 604 261 429

PIELGRZYMKA
DO WâOCH-RZYMU
PADWA – RZYM – WATYKAN – MONOPPELLO
– MONTE CASSINO – LORETO – ASYŻ – WENECJA

Termin 5 – 13 lipca 2010
Koszt 1.000zł + 160 euro
Zapisy i wyjazd Ostrzeszów
tel. 604 261 429
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