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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
Masz sprawö, zadzwoþ, t. 693 413 356.

Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.

Pieniñdze wdeptane w bäoto
Na zorganizowane 9 września br.
zebranie mieszkańców Dzielnicy nr 5
zaproszono przedstawiciela Wodociągów
Ostrzeszowskich, które reprezentował p.
Piotr Niesobski, i dzielnicowego Piotra
Matyska, aby mieszkańcy dzielnicy mogli
poznać przydzielonego im stróża prawa, a
przy okazji zadać pytanie lub złożyć jakieś
wnioski. Przedstawicielem władz gminy był
wiceburmistrz Mariusz Witek. Celem zebrania było omówienie bieżących problemów

i, co najważniejsze, złożenie propozycji do
przyszłorocznego budżetu.
Z uwag i próśb, kierowanych do
dzielnicowego, dominowały wnioski o
kontrole prędkości na ulicach dzielnicy,
ze szczególnym uwzględnieniem ul.
Mostowej, Kolejowej, Wiejskiej i Łąkowej.
Dzielnicowy przyrzekł wszystkie sugestie
przekazać komendantowi.
Mariusza Witka, jako szeroko pojętą
władzę gminy, proszono m.in. o poprawianie nawierzchni, odwodnienie i
oświetlenie ulic, budowę chodników oraz
naciskanie i domaganie się od zarządcy
ul. Grabowskiej, aby na wysokości ul.
Warszawskiej wyznaczył przejście dla
pieszych, bo każdego dnia, chodzące tą
drogą do szkoły dzieci, narażone są na
niebezpieczeństwo, grożące kalectwem,
a nawet utratą życia. Wnioski o budowę
ulic, chodników i wykonania oświetlenia,
zapisano jako propozycje budżetowe.
Przy okazji zebrania zwrócono też
uwagę burmistrza na fakt prowadzenia
handlu na przycmentarnym parkingu tuż
przed i w dniu Święta Zmarłych, przez co
nie ma gdzie zaparkować samochodu, a
to stanowi problem, szczególnie dla przyjezdnych, nieznających miasta.
Poruszano też problem śmieci i szeroko pojętej ekologii, wytykając władzy
bagatelizowanie sprawy i brak odpowiedzialnego gospodarowania.
Mając burmistrza na wyciągnięcie ręki,
dopytywano, z jakich to powodów wzrosły
podatki od nieruchomości.

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV

Najgoręcej dyskutowanym tematem
była ul. Warszawska i, jak twierdził jeden
z dyskutantów – „spieprzona” inwestycja
budowy kanalizacji ściekowej. O problemie tym pisaliśmy w poprzednim numerze,
ale kilka słów należy dodać. Dopytywano,
czy inwestycja została już zakończona i
odebrana, a jeśli tak, to co robił inspektor
nadzoru tej budowy? Podczas inwestycji
uszkodzono drenaż, odprowadzający
wodę z pól i teraz woda wchodzi do piwnic, wszędzie robi się
błoto, a prezes WO
nakazuje podłączać
się do kanalizacji w
ciągu 6 miesięcy. „Jak
mamy kopać w tym
błocie i po co, skoro
przyłącza można było
robić od razu? Dlaczego nie było zebrania
przed rozpoczęciem
inwestycji i nikogo
nie poinformowano,
jak to będzie robione.
Dziś dowiadujemy
się, że przyłącza mamy finansować sami.
Co zrobią biedni ludzie, którzy mieszkają
z dala od głównej rury i do tego muszą
zapłacić za bardzo kosztowny przecisk

pod drogą. Gdyby te informacje przedstawiono przed rozpoczęciem inwestycji, być
może ludzie powołaliby komitet budowy,
opracowali jakąś strategię, wynajęli inną
firmę, jeśli wykonująca inwestycję była
niewydolna i nie potrafiła za jednym razem
położyć w pasie drogowym rur w kierunku
posesji, przynajmniej do ich granic”. Takich
pytań i konkluzji padało bardzo dużo.
Podsumowując całą inwestycję, zdenerwowani mieszkańcy mówili: „Zostaliśmy
oszukani, nabici w butelkę”, „To jest szajs,
to się nadaje pod prokuratora, bo to są
zdefraudowane pieniądze”, „Wykopcie
sobie tę rurę i idźcie z nią do cholery”, takie
padały wnioski podczas gorącej dyskusji. I
nie ma się co dziwić, bo skoro rura była na
wierzchu i ją zasypano, a teraz znowu każe
się ją odkopywać, to znaczy, że pieniądze,
również te z kredytu, niepotrzebnie w
błoto wdeptano.
Problem próbował wyjaśniać reprezentujący WO p. P. Niesobski, ale jego
wywody jeszcze bardziej rozwścieczyły
dyskutujących. Z jego wypowiedzi wynikało, że inwestycję sknociło się dlatego, że
wykonana być musiała zgodnie z harmonogramem, dostosowanym do warunków
uzyskania pożyczki i warunków przetargu,
który obligował do dotrzymania terminu
realizacji tej inwestycji. Jak przekonywał,
nie można było narzucić firmie wykonawczej, aby robiła przyłącza, bo ona musiała
się spieszyć, chcąc dotrzymać terminu.
Stanowczo też podkreślał, że przyłącza
każdy musi wykonać na własny koszt i
może to zrobić nawet sam, zaś przeciski
pod drogą muszą robić fachowcy i zgodnie z projektem, wykonanym przez WO.
Ponoć w dobrym wykonaniu inwestycji

Punkt nadawania przesyãek
kurierskich do 1000kg
d e m ka ,
DHL , Sió
Kolporter

Paczk
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NajniĔsze ceny w mieĈcie

Przesyâki krajowe i zagraniczne

remonty? Przecież rura biegnąca pod lichą
drogą, po której jeżdżą przeładowane i z
nadmierną prędkością samochody, może
często ulegać awarii. Tylko nieświadomy
odpowiedzialności podpisze umowę,
zmuszającą go do odpowiedzialności za
rurę biegnącą po obcym terenie.
Kwestii drażliwych jest bardzo wiele, a
to, co robi spółka Wodociągi Ostrzeszowskie, pachnie monopolistycznymi praktykami. Nie wolno wymuszać podłączania
się do kanalizacji w ciągu 6 miesięcy, nie
przedstawiwszy wpierw bardzo dokładnych warunków umowy i kwestii odpowiedzialności za przyłącze kanalizacyjne.
Najlepszym materiałem do dyskusji
na te tematy powinna być decyzja nr RZP
7/2007 z dnia 24 stycznia 2007r. o sygn.
RPZ – 411/10/06/JK, wydana przez Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w posiadaniu której jest prezes
WO i, jeśli jest uczciwy, to sam powinien
o niej wspomnieć, wyjaśniając zawarte w
niej uwagi. W tej decyzji UOKiK wytyka
wodociągom monopolistyczne zapędy,
narzucanie odbiorcom uciążliwych warunków umów, nakazując zaniechania takich
praktyk. Proponuję, aby przedstawiciele
ul. Warszawskiej do dyskusji wybrali spośród siebie człowieka, który przynajmniej
w zadawalający sposób rozumie kwestie
prawne. Podpisując umowę nieświadomie
i przyłączając się do sieci kanalizacyjnej,
mieszkańcy mogą ukręcić na siebie bat,
którym będą chłostani przez resztę życia.
Jan Jangas
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poprawa koncentracji
GABINET PSYCHOLOGICZNY
ćwiczenia pamięci
Daria Bielasta
terapia ADHD, dysleksji
Zamkowa 19
zaburzenia lękowe, odżywiania i in.
Ostrzeszów
moczenie
tel. 660 790 062

Agro – Strefa
Ostrzeszów, ul. Skáadowa 4 (dawne PZGS-y)
oferuje:
• Ĥrodki ochrony roĤlin (dla gospodarstw rolnych, ogrodniczych,
sadowniczych oraz dla hobbystów)

MoĉliwoýÝ odbioru paczki w domu klienta
Ostrzeszów, pl. Sienkiewicza 1 (teren dworca PKS - za fryzjerem))
tel. 781 122 858; 505 131 741

EKO GROSZEK, MIAâ
I WČGIEL GRUBY
W DOBREJ CENIE:
od 400zã
tel. 607 726 677 lub 693 348 444
Nowy plac przy Spóádzielni
Inwalidów „Pomoc”

Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769; 781 632 553

przeszkadzała, prowadzona w tym samym
czasie, inwestycja kładzenia linii światłowodowej.
Zabierając głos w dyskusji, burmistrz
proponował, aby utworzyć grupę ludzi,
która chce się podłączyć, wspólnie wystąpić o wydanie warunków, razem wyszukać
inwestora, bo działając w grupie można
uzyskać niższe ceny wykonania przyłączy.
Ale znowu padały pytania, dlaczego od
razu nie robiono przyłączy do granic posesji. Awantura rozpoczęła się od nowa i
ani burmistrz, ani p. Niesobski nie umieli, a
może nie chcieli odpowiedzieć, dlaczego
tak postąpiono, a Wodociągi Ostrzeszowskie nie poinformowały o wszystkim
przed inwestycją. Burmistrz, chcąc uciąć
tę awanturniczą dyskusję, zaproponował
kolejne spotkanie, ale już z prezesem WO
i zadeklarował pomoc w uzyskaniu kompromisu.
O wiele rzeczy pytano właśnie
burmistrza, bo gmina jest właścicielem
wodociągowej spółki, która swym postępowaniem krzywdzi ludzi i niepotrzebnie
marnuje pieniądze. Zniszczona też została
droga gminna, czyli nasza wspólna, a ten,
co ją zniszczył, nie kwapi się do szybkiej
naprawy.
Zebranie zaproponowane przez burmistrza jest potrzebne, ale mieszkający
przy Warszawskiej powinni się do niego
bardzo dobrze przygotować i dopytać o
szczegóły. Najważniejsze jest, aby dokładnie wyjaśnić, co będzie po podłączeniu się
do kanalizacji? Kto będzie właścicielem
przyłącza i kto odpowiada za ewentualne
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• materiaá siewny najlepszy producentów – HR Tulce, Danko, Strzelce,
Smolice
• preparaty zootechniczne, suplementy diety przeciwko – ketozie, poraĪeniu poporodowemu, kwasicy, biegunkom, mastistis, kanibalizmowi itp.
• folie rolnicze – kiszonkarskie
• nasiona, ziemia, sprzĊt ogrodniczy, kora sosnowa
• dodatki paszowe DOLFOS

Niskie ceny! Zapraszamy pon-pt 8.00 – 16.00 Sobota 8.00 – 13.00.

Pielgrzymka do Ziemi
ģwičtej
1 – 8 lutego 2011r.
Caákowity koszt 3600zá
Zapisy i wyjazd: Ostrzeszów
ks. Leszek Wojtasik tel. 604 261 429

1 – dniowa wycieczka do:

Paczki wysy³amy
za poœrednictwem
firmy

UPS

Caãy kraj w 24h
Paczki od 1 -5 kg 25zã
do 30kg 30zã

koszt 140 zá

MOįLIWY ODBIÓR OD KLIENTA Z TERENU
OSTRZESZOWA

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
„JagielloĔska” od 20.09.2010 do 26.09.2010, t. 730-94-64
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego 4 od 27.09.2010 do 3.10.2010, tel. 732-05-35
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.

Berlina (2.10.2010 – sobota)
Pragi – Czechy (9.10.2010)

Zapisy i wyjazd: Ostrzeszów
tel. 604 261 429
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