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Z DRUGIEJ STRONY

FOT. MIECZYSŁAHOŁUBOWSKI

Zdjęcie tygodnia

Czy to wizytówka miasta? Chyba nikt nie
powie, że tak. Przy ulicy Ofiar Gór Morzewskich, która jest najdłuższą ulicą w mieście, stoi przystanek autobusowy PKS, który
zdecydowanie różni się od innych, bo jest
totalną ruiną.
– On jest tu w ogóle niepotrzebny, nikt

z niego nie korzysta, ale rozebrać go nie
ma kto i tylko szpeci – mówi jedna
z mieszkanek ulicy.
Powybijane szyby, popisane ściany, pozdzierane plakaty, a w środku istny śmietnik
z przeważającą ilością puszek po piwie,
sprawiają, że odwagę wejść do środka ma

już mało kto. Jedyne co wydaje się w miarę
nowe, to rozkład jazdy autobusów, który
pomimo beznadziejnego wyglądu przystanku, ktoś odważył się powiesić. No bo skoro
ludzie posiedzieć, czekając na autobus,
tam nie mogą, to niech chociaż wiedzą
o której takowy podjedzie. MH

Współpracowałem z wieloma ludźmi
b Z byłym prezesem TBS Julianem Kamińskim rozmawia Marta Maciejewska

Głosujemy
na strażaka!

Kilka dni temu przeszedł pan
na emeryturę. Chciał pan
tego?

w ubiegłym tygodniu. Ostatecznie została na nie wybrana pani Grażyna Nowicka,
która była dotąd głównym
specjalistą do spraw technicznych.
FOT.MARTAMACIEJEWSKA

Tak, to była moja decyzja
i w ten sposób 12 lutego przestałem być prezesem
chodzieskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego.
Myślę, że był to najlepszy czas
na ten krok.
A jak długo był pan prezesem?

FOT.ARCHIWUM

Byłem na tym stanowisku
od 12 grudnia 2002 roku, czyli
dość długo, bo przeszło sześć
lat. Przedtem przez sporo
czasu pracowałem w finansach, w różnych firmach
i bankach.

Margonińska drużyna ma już 100 lat

Trwa konkurs „Wielkopolski
Strażak Roku i Ochotnicza
Straż Pożarna w Wielkopolsce
2009 Roku”. Na indywidualnego zwycięzcę konkursu
czeka telewizor LCD 37,
a na najlepszą OSP sprzęt ratowniczy o wartości 15 tys. zł.
Dzisiaj rozpoczynamy prezentację jednostek OSP.
STRAŻACY Z MARGONINA
OSP Margonin ma 100 lat,
ubiegły rok był rokiem jubileuszowym. Wówczas też strażacy
osiągnęli magiczną liczbę, bowiem w ich szeregach było 100
osób. Prezesem OSP jest Woj-
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ciech Burzyński, a naczelnikiem - jego syn. Zresztą, najbardziej liczne reprezentacje
w OSP ma rodzina Burzyńskich
i Hermaszewskich z najmłodszym reprezentantem – Kubą.
Specyfiką margonińskiej
jednostki jest też bardzo liczna
drużyna żeńska. Kobiety nie
tylko są ozdobą, ale biorą udział w akcjach bojowych i prowadzą samochody ciężkie.Jednostka jest dobrze wyposażona
i przeszkolona. Trwają prace,
by w jednostce wykorzystać
quady, np. by dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. BOŻ

Ale w Towarzystwie było najlepiej?

Muszę powiedzieć, że zdecydowanie tak, była to moja najlepsza praca. Współpracowałem ze 105 wspólnotami
mieszkaniowymi, czyli
przewijało się bardzo dużo
osób, z którymi praca była

przyjemnością. Nas, w Towarzystwie Budownictwa
Społecznego, było trzynastu.
Załogę miałem doświadczoną
i wykształconą. Chciałem
podziękować wszystkim,
z którymi przez te lata pracowałem, bo to dzięki nim
moje zajęcie było przyjemnością, a moje pomysły mogły
być realizowane.
A kto pana zastąpi?

Na stanowisko był ogłoszony
konkurs, który zakończył się

A jakie ma pan plany
na emeryturę? Będzie miał
pan teraz więcej czasu?

Myślę, że tak i dlatego chcę
przede wszystkim zająć się
bardziej moją rodziną.
W szczególności oczywiście
żoną i wnukami.
Jest pan spokojny o swoją już
byłą firmę?

Tak. Warto w tym miejscu
podkreślić, że przez lata mojej
pracy bardzo wzrósł nasz
kapitał i majątek. W chwili
kiedy przyszedłem był on
o wiele mniejszy. Ponadto
przez wszystkie lata mieliśmy
dodatni wynik finansowy.
Takie rezultaty bardzo cieszą.
Cieszą też oczywiście nowe
budynki, które przez lata
powstały i które mam

Będą mówić o szpitalu i przyjmą radnego
SESJA W środę ( 25 lutego )

w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży odbędzie się
XXIX sesja Rady Powiatu.
Tym razem przed radnymi
sporo punktów i uchwał
do przegłosowania. Zebrani
podejmą między innymi
uchwałę o wstąpieniu w szeregi Rady nowego radnego, któ-

ry przejmie mandat od Tadeusza Dzido. Przypomnijmy, że
radny Dzido z powodów osobistych zrezygnował z pełnienia funkcji radnego.
Mowa będzie także o Szpitalu Powiatowym. Radni będą
zatwierdzać sprawozdanie
z wykonania planu inwestycyjnego szpitala za rok 2008

wraz ze sprawozdaniem o zakupie aparatury i sprzętu medycznego oraz będą zatwierdzać nowy plan inwestycyjny
tej placówki. Rozpatrzą także
skargę na działalność Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie i wysłuchają sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej. MM
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nadzieję już niedługo w Chodzieży powstaną.
No właśnie, planowana jest
budowa obiektu na ulicy
Bosej.

Owszem. Ma tam powstać
budynek w którym znajdzie
się 31 mieszkań i 10 lokali
użytkowych dla medyków.
Będą tam więc różne gabinety
lekarskie. Jak pani zapewne
wie, osób chętnych do zamieszkania przy ulicy Bosej, było
bardzo dużo i dlatego odbyło
się w ubiegłym roku losowanie mieszkańców.
Podobno siedzibę będzie
miało tam także TBS?

Dokładnie. W budynku
znajdzie się także miejsce dla
siedziby Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
a więc zmieni on swoją siedzibę. Ponadto TBS planuje
wybudować też cztery
budynki wielorodzinne
przy ulicy Świerkowej.

Liczba tygodnia

200
Tyle osób zalega z czynszem
w Mieszkaniowym Zasobie
Gminy Miejskiej Chodzież. Są
wśród nich rekordziści, którzy mają do spłaty nawet 50
000 złotych.
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