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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.

XLVI sesja
Rady Powiatu
Dwa tematy zdominowały obrady
ostatniej sesji Rady Powiatu – pierwszy
to oczywiście służba zdrowia, zaś drugim
okazał się wyciek tłuszczu na ulice Mikstatu, do którego doszło w początkach
maja. Dlatego właśnie tym sprawom
poświęcam relację z sesji.

PRZEKSZTAâCENIA
SZPITALA ZAWIESZONE
W temacie szpitalnym prym wiódł
radny K. Obsadny. Nawiązując do
przypadków pobić w ZZOZ, o których
wspominał przed trzema miesiącami,
pytał, czy dyrektor ZZOZ przeprowadził
postępowanie wyjaśniające? Radny zauważył, że wiadomo, o kogo chodzi, kto
miał dyżury… „Zależy nam, aby szpital
był przez pacjentów, przez społeczeństwo odbierany pozytywnie” - mówił.
Obsadny przytoczył też
wypowiedź kogoś z personelu szpitalnego, kto
był oburzony postawą
policji – przesłuchującej
świadków zdarzenia w
obecności innych osób.
Trudno w takiej sytuacji
liczyć na szczere wypowiedzi, a każdy, nawet
początkujący, policjant
powinien o tym wiedzieć.
Druga interpelacja
radnego dotyczyła przekształcenia
szpitala. „Mówię o przekształceniach
przyszłościowo, o dyskusji na Radzie
Powiatu, z udziałem dyrektora ZZOZ,
lekarzy, panów ubiegających się o
ewentualną dzierżawę… A tu widzę, że
zarząd ze starostą od tego uciekają. Jeśli
się coś obiecało, to, jak mówi staropolskie przysłowie, nie należy robić z gęby
cholewy”.
- Wiadomo, że przed wyborami
nikt nie podejmie decyzji dotyczących
przekształcenia albo istotnych zmian,
dotyczących naszego szpitala – niejako
odpowiadał koledze J. Ibron. - Dyskusję
należy prowadzić, ale uważam, że żadna
decyzja, podjęta trzy miesiące przed wyborami, nie będzie decyzją racjonalną. Z
drugiej strony chcę zwrócić uwagę, że
nadal obowiązuje uchwała ze stycznia
2010r., zobowiązująca zarząd do wyłonienia operatora strategicznego dla
szpitala.
Również starosta Janicki, odpowiadając na interpelację Obsadnego, nie
krył dystansu do spraw, związanych z
przekształceniami. „Potrzeba rozwagi i
rozsądku – mówił. - Chcemy mieć kontrolę, chcemy mieć wpływ na to, co się
dzieje. Uważam, że w gorącej wodzie nie
należy być kąpanym”.
Ale ostatni głos musiał należeć do
radnego Obsadnego. Dość niespodziewanie wystąpił z wnioskiem, aby decyzję o przekształceniu szpitala, a nawet
wszelkie na ten temat rozmowy, zawiesić
do czasu wyborów samorządowych.
Choć propozycja była dla wszystkich
zaskoczeniem, to nikt jakoś nie oponował. W głosowaniu zaś wszyscy zgodnie
poparli wniosek K. Obsadnego. W ten
sposób obecny zarząd został zwolniony
z konieczności znalezienia partnera
strategicznego dla szpitala, a właściwie
z pozorów działania w tej kwestii. Tymi
sprawami będzie się martwił już nowy
starosta z nowym zarządem, chyba że
inaczej zdecyduje także nowa Rada
Powiatu.
A skoro mowa o szpitalu, to jedną
z uchwał podjętych na sesji (jednogłośnie i bez dyskusji) było zatwierdzenie
bilansu oraz rachunku zysków i strat
ostrzeszowskiego ZZOZ-u za 2009r. W
ubiegłym roku odnotowano zysk wynoszący 534.120zł. Może więc z tym naszym
szpitalem nie jest tak źle, jak powszechnie się sądzi, choć wydaje się, że finanse
to tylko jedna, a w tym przypadku może

nawet mniej istotna, strona medalu.

KTO WYSMAROWAL
TâUSZCZEM ULICE
W MIKSTACIE?
Kilka interpelacji zgłosił też Jacek Ibron. Pytał o realizację grantów
oświatowych, o komisje przy PCPR, ale
główny temat jego wypowiedzi dotyczył zdarzenia, które kilka tygodni temu
zbulwersowało społeczność Mikstatu,
kiedy to ulice tego miasteczka spłynęły
tłuszczem. W tej sprawie radny zgłosił
już wcześniej interpelację, domagając
się podjęcia działań zmierzających do
wyjaśnienia, kto jest odpowiedzialny za
zaistniałą sytuację, wnosił o przeprowadzenie kontroli w firmie AMI, gospodarki
odpadami… „Jako odpowiedź dostałem
protokół z zebrania – mówił Ibron. W
żadnym
punkcie nie
przybliża on
nas, ani nie
daje odpowiedzi, skąd
znalazł się
ten tłuszcz w
kanalizacji.
Z tej notatki
wynika, że
nie z firmy
AMI – to
może wróbelki go przyniosły? A to, że tłuszcz poprodukcyjny wypłynął na wierzch, jest
winą niesprawnej miejskiej kanalizacji.
W notatce było jeszcze napisane, że AMI
posiada urządzenia zabezpieczające
przed wyciekiem tłuszczu, a poza tym
nie ma śladu, by coś takiego nastąpiło
– tak jakby po 30 dniach można było
jeszcze znaleźć jakieś ślady – kontestował radny.

Ponadto zbulwersował radnego
Ibrona zamieszczony w protokole zapis,
że masa, która wyciekła, zawiera 460
jednostek – autorzy nie napisali, co te
jednostki oznaczają. A jest to 460 gram
tłuszczu na kilogram ścieków. - Poza
tym – mówił radny – prosiłem o przeprowadzenie kontroli, a nie o spotkanie
z przedstawicielami firmy AMI, z którymi
coś tam ustalono. Gdzie indziej napisane jest nie o awarii na terenie firmy
AMI, tylko o awarii kanalizacji miejskiej
w Mikstacie. Będąc złośliwym, mogę
zrozumieć, że odbyły się dwa spotkania
– jedno na okoliczność firmy AMI, drugie
na okoliczność kanalizacji miejskiej. To
jest obraźliwe nie tylko dla mnie, ale
przede wszystkim dla mieszkańców
Mikstatu, gdzie wszyscy wiedzą, że
ścieki wypłynęły z firmy AMI. Co więcej,
fakt ten potwierdza burmistrz, który
w piśmie skierowanym do policji pisze
m.in., że nastąpił niekontrolowany,
krótkotrwały wypływ tłuszczów poprodukcyjnych z firmy AMI.
Jeśli nie AMI, to proszę wskazać
producenta przetwórstwa rolnego (bo
ja go nie znam), który ma możliwość
zrzucenia do kanalizacji tłuszczy poprodukcyjnych w takiej ilości. Jeśli nie
firma AMI, no to kto – może siostry na
ul. Kaliskiej napiekły pączków i zrzuciły
tłuszcz do kanalizacji?”. Radny ponownie postawił pytania: Czy prowadzone
jest w tej sprawie jakieś postępowanie,
dochodzenie, śledztwo mające wyjaśnić
kto zrzucił tłuszcze poprodukcyjne do
kanalizacji?
„Stwierdziliśmy, że jest niezbędne
powołanie komisji i skontrolowanie
– odpowiadał na interpelacje L. Janicki.
- Nie będę komentował sposobu rozpatrzenia przez te osoby fachowe, które
do tego były delegowane. Wiem, że z
tego tytułu środków finansowych na pokrycie szkód czy przeprowadzenie akcji
PZD nie asygnował. Nie chciałbym komentować protokółu, bo jest to niejako
stanowisko osób kompetentnych w tej
sprawie. Jako powiat, czy jako starosta
nie mam kompetencji do rozstrzygania
tej kwestii, jeżeli są jakieś niezgodności,

CENTRUM ROLNICZE

tel.62 730 40 87

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

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

CENTRUM OGRODZEĘ
LOGMET & OGROMIX
Komorów 98, 63-510 Mikstat
tel. 609 482 251, tel. 667 299 939

PROMOCJA

można je zawsze w stosownym organie
zaskarżyć. W naszej kompetencji mieliśmy udział kierownika w zorganizowaniu tej całej sprawy. Faktem również
jest, że kanalizacja, która na szczęście
jest obecnie przebudowywana, stanowi
pewien absurd, ponieważ 100mm rura
odbiera schodzące się ścieki z rur 500
i 300mm”.
Jacek Ibron nie dawał za wygraną,
dalej drążył temat, próbując dojść do
jakiejś konkretnej odpowiedzi. I chociaż
w kwestii wycieku tłuszczy wypowiadali

7.07.2010

się jeszcze kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska – W. Karnicki
oraz członek zarządu powiatu, a zarazem
prezes spółki „Strzegowa” Z. Lewek, to i
od nich nie usłyszeliśmy odpowiedzi na
zadane przez Ibrona pytania.
Wygląda na to, że ktoś zaczyna „nabierać tłuszczu w usta” w sprawie, która
od samego początku jest dla wszystkich
oczywista.
K. Juszczak

Panu Doktorowi Andrzejowi Gumiĕskiemu
serdeczne podziċkowania i wyrazy wdziċcznoğci
za dâugoletniĆ opiekċ medycznĆ i wsparcie
w czasie choroby naszej Mamy

Marianny Fras
skâada rodzina

Nowo Otwarta
WypoĔyczalnia Autolawet, Lawet, Przyczep
Transport Pojazdów Polska – UE
MoĪliwoĞü wynajmu samochodu z kierowcą
Udzielamy pomocy w zaáatwianiu wszystkich formalnoĞci
dotyczących zakupu i rejestracji aut.
tel. 605 284 543
Autohandel „SANDRA”
NiedĨwiedĨ 9
63-500 Ostrzeszów

YJNE
RO M O C
CE N Y P

PIELGRZYMKO – WYCIECZKA
NA LITWČ
ĝW. LIPKA, GIETRZWAàD – AUGUSTÓW
– KOWNO – SZWALCE – TROKI – WILNO
TERMIN: 16 – 20.08.2010
KOSZT: 840zá
Zapisy: ks. Leszek 604 261 429
ZAPISY I WYJAZD OSTRZESZÓW

EKO GROSZEK
I MIAâ W DOBREJ
CENIE: od

400zã

tel. 607 726 677 lub 693 348 444
Nowy plac przy Spóádzielni Inwalidów „Pomoc”

Ogrodzenia
•
•
•

panelowe
siatka ocynkowana i powlekana PCV
ozdobne

Bramy
•

posesyjne

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
„W Rynku” od 28.06.2010 do 4.07.2010, t. 730-04-72
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 5.07.2010 do 11.07.2010, t. 730-00-76
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

•
•

przemysáowe
garaĪowe

Automatyka
Akcesoria

Samochód do ślubu
Mercedes Okular 2011
nowy model

Montaİ

tel. 601 580 763
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