2

NOWY PRZEWODNICZćCY SAMORZćDU
MIESZKAĘCÓW MIKSTATU
Tylko 41 mieszkańców Mikstatu
zjawiło się na zebraniu wyborczym
samorządu mieszkańców, które odbyło się w miniony piątek, 11 marca,
w sali MGOK w Mikstacie. To porażka,
zważywszy, że było to zebranie, na
którym mieszkańcy mieli rozliczyć
stary i powołać nowy zarząd samorządu.
Zebranie rozpoczęło sprawozdanie
przewodniczącego samorządu, Damiana Strzelczaka. Rozpoczął od postulatów, składanych przez mieszkańców na
poprzednich zebraniach. Wśród nich
te, dotyczące stacji przekaźnikowej i
mocy znajdujących się na niej nadajników oraz zakazu przejazdu pojazdów
ponadnormatywnych. Do wytyczonych
samorządowi zadań Strzelczak zaliczył
również utrzymanie czystości oraz pielęgnację zieleni na terenie placu zabaw
przy ul. Polnej. Była też mowa o tym,
że burmistrz Małecki nie przyjął uwag
do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gm.
Mikstat (chodzi o instalację wiatraków),

już nie istnieją.
Rozgorzała dyskusja, bogata w
propozycje, na co można by przeznaczyć niewykorzystane pieniądze i na
niewiele zdało się tłumaczenie przewodniczącego, że pieniądze, będące w
ich dyspozycji, mogli wykorzystać tylko
na bezpieczeństwo i upiększanie miasta,
choć i te skrawki działalności byłe trudne
do realizacji przy burmistrzu Małeckim.
Jeszcze parę innych, na ogół
krytycznych, głosów i przystąpiono
do głosowania nad sprawozdaniem
przewodniczącego zarządu samorządu
mieszkańców. W górę powędrowało 12
rąk i wówczas wydawało się, że sprawozdanie zostanie odrzucone. Tak się
jednak nie stało, bo głosów przeciwnych
było tylko 8, za to aż 21 wstrzymujących
się. I jak tu oczekiwać konkretnych
działań od zarządu, skoro spora część
mieszkańców nie potrafi być konkretna
nawet w ocenie.
Przystąpiono do wyboru przewodniczącego na nową kadencję. Kandydatów
zgłoszono dwóch: dotychczasowego

Z lewej - nowy przewodnczący - Paweá Szóstak.
nie zgodził się także na likwidację barierek, dzielących rynek na dwie części.
Zdaniem przewodniczącego, jedną z
najważniejszych spraw w czteroletniej
kadencji była działalność firmy DPV
Service. Strzelczak podsumował, że
przy ówczesnym burmistrzu działalność
samorządu mieszkańców nie miała
wiele wspólnego z samorządnością.
Wyraził nadzieję, że z obecnym będzie
mógł współpracować po partnersku.
Ze sprawozdania przewodniczącego
komisji rewizyjnej wynikało, że ponad
4 tys. zł nie zostały wykorzystane. Ten
fakt właśnie stał się głównym zarzewiem
dyskusji.
„Bardzo mi przykro, ale pańskie
sprawozdanie jako przewodniczącego
jest bardzo lakoniczne – rozpoczęła
dyskusję p. Zofia Semberecka. - Odniosłam wrażenie, że samorząd nie mógł
się dogadać z burmistrzem Małeckim,
ale przecież wybory były w październiku. Burmistrzem został J. Ibron. Czy
państwo żeście przespali wykorzystanie
pozostałych pieniędzy? Odnoszę wrażenie, że tak w ogóle mało dbacie o tę
miejscowość”.
D. Strzelczak tłumaczył, że nie na
wszystko można wykorzystać przyznane
środki, np. nie wchodzą w grę imprezy
dla mieszkańców czy konsumpcja.
Stwierdził też, że inicjatywy społeczne

przewodniczącego Damiana Strzelczaka oraz Pawła Szóstaka. Kandydatom
zadawano pytania. Pierwsze dotyczyło
sposobu na zainteresowanie mieszkańców samorządem, wyzwolenie w nich
inicjatyw.
- Jest to trudna i daleka droga – mówił Strzelczak. - Być może przychylność
mieszkańców przywróci normalna
współpraca z władzami miasta.
Zaś drugi z kandydatów, wypowiadając się na temat wykorzystania przyznanych środków, zaproponował także
parking przed ośrodkiem zdrowia.
Sprawnie przebiegło głosowanie
na przewodniczącego, w końcu uczestniczyło w nim 40 osób. Każdy z głosujących otrzymał kartkę z nazwiskami
obu kandydatów, którą po dokonaniu
wyboru wrzucał do urny. Komisja skrutacyjna, której przewodził Adam Semberecki, szybko podliczyła głosy. Damiana
Strzelczaka poparło17 mieszkańców, a
jego rywal – Paweł Szóstak, otrzymał
23 głosy. W ten sposób poznaliśmy
nowego przewodniczącego samorządu
mieszkańców Mikstatu.
Przewodniczący został wybrany,
pozostało uzupełnić zarząd czterema
osobami. Kandydatów zgłoszono dwa
razy więcej, co nie ułatwiało głosowania,
tym bardziej że zgodnie z procedurą
odbywało się ono w sposób jawny.

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
Zofia Semberecka (28), Waldemar
Krząstek (19), Zofia Krzywańska (15), Iwona Monieta (10), Lidia Bąk (16), Stanisława
Skrzypczak (8), Jacek Matylewicz (14),
Marian Pawlak (13). Wobec powyższego
do zarządu wybrani zostali: Zofia Semberecka, Waldemar Krząstek, Lidia
Bąk i Zofia Krzywańska.

Sporo niedomówień wzbudziło
przyjęcie planu działań, przygotowane
przez ustępujący zarząd. Niektórzy nowi
członkowie byli temu przeciwni. Ostatecznie plan przyjęto, choć zapewne niebawem zajdą w nim znaczące korekty.
Tradycją takich zebrań są pytania
zadawane burmistrzowi. Spraw kierowanych pod adresem Jacka Ibrona było
niemało. Jedno z pierwszych pytań dotyczyło magazynu, który ma wybudować
firma AMI.
- Poprzednia Rada zgodziła się na
wybudowanie takiego magazynu na terenie należącym do firmy – odpowiadał
burmistrz. - W ubiegłym roku taki plan
zagospodarowania przestrzennego,
dotyczący również tego budynku, został uzgodniony. Mimo że mi się to nie
za bardzo podoba, podjąłem decyzję o
wyłożeniu go do publicznego wglądu,
z nadzieją, że obecna Rada wprowadzi

Czynne w godz.: 8 - 16, czwartek 7-16, sobota 7 -11

Serdeczne podziċkowanie
kapâanom, rodzinie, koleīankom i kolegom, przyjacioâom, sĆsiadom, delegacjom i wszystkim, którzy nas wspierali i uczestniczyli
w poīegnaniu
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OFERTA PRACY NA STANOWISKO:

Specjalista ds. Utrzymania Ruchu
Produkcyjnego
2.

dostawa w ciągu 24 godz.
Grabów, tel. 606 644 466

3.

4.
5.
6.

Wykształcenie: wyższe techniczne: preferowane kierunki mechaniczne i
elektryczne na podbudowie technikum.
Doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy na stanowiskach związanych
z Utrzymaniem Ruchu Produkcyjnego. Zakres obowiązków obejmuje
zagadnienia: mechaniczne (maszyny i urządzenia), elektroenergetyczne
(sieci i urządzenia elektryczne), energetyczne (sieci i urządzenia cieplne),
budowlane (bieżące utrzymanie budynków).
Kwalifikacje - uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i
sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji i remontów
urządzeń grupy 1. i grupy 2.
Dyspozycyjność.
Praktyczna znajomość programów komputerowych biurowych i projektowych np. CAD
Znajomość języków obcych: angielski biegła

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
na adres: sekretariat@pollena.com.pl
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PRZEMBUD

Ostrzeszów ul. Kamienna 13 - targowisko

a pozwolenia na przejazd pan nie musi
wydawać.
- Jeśli ktoś do mnie wyciąga dłoń,
to po co mam mu podawać pięść
– odpowiadał burmistrz Ibron. -To jest
moja decyzja i jeśli jest pani z niej niezadowolona, to trudno. Ważenie jest
najlepszym sposobem na stwierdzenie,
czy cokolwiek przywożą.
Dużo się w Mikstacie po wyborach
zmieniło, ale widać, że tzw. problem
zatłaczania nie zginął z tutejszej polityki.
I chyba jeszcze niejeden raz będziemy
świadkami sporów na ten temat.
K. Juszczak

Serdeczne podziċkowania rodzinie, przyjacioâom, wspóâpracownikom
z WWĪ ‘Proﬁ’, delegacjom, sĆsiadom oraz wszystkim tym, którzy âĆczĆc
siċ z nami w bólu, uczestniczyli w uroczystoğci pogrzebowej naszego
ukochanego

• WIĘŹBY
DACHOWE
• WIĄZARY, ŁATY,
KONTRŁATY
• PODBITKA
DACHOWA
• IMPREGNACJA

oferuje:
£ADOWACZE CZO£OWE

tel.62 730 40 87

pewne korekty do tego planu.
Były też pytania mniejszego kalibru,
wymieniające akty wandalizmu czy upominające się o położenie kratki na jezdni
lub likwidacji suchego drzewa. Jeden z
mieszkańców apelował o uruchomienie
prywatnej linii autobusowej do Ostrzeszowa.
- Możemy spróbować uruchomić
takie przejazdy, ale warunkiem jest
zgłoszenie się chętnego przewoźnika
– mówił J. Ibron.
- Czy będzie pan wydawał kolejne pozwolenia na przejazd cystern?
– pytała Lidia Bąk. - Przede wszystkim
musimy sprawdzić, co jest tam wożone,

„Ludzie, których kochamy, zostajĆ na zawsze,
bo zostawili ğlady w naszych sercach.”

CENTRUM ROLNICZE
TUR-1 ci¹gnik C330
TUR-2 ci¹gnik C360
TUR-3 Massey-Ferguson
TUR-4 doT-25
TUR-5 ci¹gnik MTZ82
TUR-6 Zetor 52 11-72 11

16.03.2011

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

e-mail: poczta@czasostrzeszowski.pl

Do kaĔdego skutera:
- kufer
- kask
SKUTERY
- kurtka
JUį OD
- plecak
2000Zâ
- rökawiczki
- t-shirt

JI

WIOSENNA
PRZECENA
SKUTERÓW
T R ANSPORT DO KLIENTA

Ostrzeszów, Al. Wojska Polskiego 12
tel. 605 657 507, krzysztof@atv-motosport.pl

GRATIS!

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 14.03.2011 do 20.03.2011, tel. 730-00-76
„Drofarm 3” od 21.03.2011 do 27.03.2011, tel. 724-20-40
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.

