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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.

SALA ZABAW DLA DZIECI
Chodnikowa puãapka

" BAJ KO L A N D"
ul. Gorgolewskiego 3 (naprzeciw kina), Ostrzeszów
Zaprasza dzieci w wieku 1-10lat
Wspaniaãe atrakcje dla dzieci, Ĥwietna zabawa

Ciekawe, co tam nowego?

Organizowanie imprez okolicznoĈciowych dla dzieci (imieniny, urodziny itp.)
Zapraszamy równieİ szkoây, przedszkola, grupy zorganizowane
(prosimy o wczeĤniejszy kontakt)
Sala czynna:
pon. 12.00 – 21.00
wt. - niedz. 10.00 – 21.00
tel. 665 649 325

ZAPR ASZ

AMY

Zatrudnimy elektromechanika samochodowego

Pan Stanisáaw z Doruchowa kaĪdy wtorek zaczyna od przeczytania „Czasu Ostrzeszowskiego” i nie wyobraĪa sobie,
Īeby mogáo byü inaczej.
Miáo nam.

O tej dziurze w chodniku przy ul. Gorgolewskiego
piszemy regularnie. Widaü jakieĞ záe moce tam siĊ
podkopują i nikt nie potraﬁ znaleĨü na nie sposobu
– przynajmniej tak dáugo, aĪ ktoĞ – nie daj BoĪe
– wpadnie w tĊ puáapkĊ.

Poprawcie te buble
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
w dniu 13.02.2009 roku poinformowaá, Īe w wyniku przeprowadzonego postĊpowania przetargowego w trybie
przetargu nieograniczonego na: budowĊ obejĞcia drogowego miasta Grabów nad Prosną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 wybrano ofertĊ ﬁrmy EUROVIA POLSKA
S.A., ul Fabryczna 20 B, 53-609 Wrocáaw, za cenĊ brutto
19. 195.746,81zá. Uzasadnienie wyboru: najniĪsza waĪna
oferta záoĪona w przedmiotowym postĊpowaniu. RozpoczĊcie prac zaplanowano na kwiecieĔ br., a zakoĔczenie
inwestycji na 15 grudnia 2009 roku.
Takie informacje moĪna przeczytaü w kronice Miasta i
Gminy Grabów n/Prosną.

ObejĞcie drogowe Grabowa od dawna wzbudzaáo protesty wĞród mieszkaĔców, ale skoro doszáo do budowy, to,
wyáapując mankamenty, gospodarskim okiem przyglądają
siĊ postĊpom w pracy. JuĪ w paĨdzierniku skáadano petycje
w sprawie chodników, ĞcieĪek rowerowych i umoĪliwienia
komunikacji pieszej ul. KĊpiĔską w kierunku rynku. WZDW
do tej pory nie udzieliáo odpowiedzi, a wedáug mieszkaĔców niedopracowany projekt coraz wyraĨniej ujawnia swe
minusy. Tym razem problemem staáa siĊ droga dojazdowa
do pól, która jest zbyt wąska, a poziom zjazdów Ĩle dopasowany do poziomu gruntów. Dodatkowo wyjazd z tej
drogi usytuowany jest w najgorszym z moĪliwych miejsc, o zbyt
wielkim nachyleniu.
11 maja br., na budowanym
obejĞciu drogowym Grabowa, w
miejscu skrzyĪowania siĊ ulicy
KĊpiĔskiej i w/w drogi obwodowej, odbyáo siĊ spotkanie mieszkaĔców ul. KĊpiĔskiej i Grabowa
Pustkowia, którzy posiadają grunty rolne przy wspomnianym odcinku drogowym.
W spotkaniu uczestniczyli:
kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich Ostrów Wlkp. p. Ryszard
Wasiela, kierownik budowy obwodnicy p. àukasz GáówczyĔski,
inspektor nadzoru inwestorskiego
p. Piotr Lang, burmistrz Grabowa
p. Edmund Geppert, sekretarz
MiG Grabów p. Hieronim StĊpieĔ, inspektor ds. inwestycji i
drogownictwa UMiG Grabów p. Paweá Grzesiek.
Obecni na spotkaniu mieszkaĔcy w stanowczy sposób
zgáosili postulaty i wnioski do realizowanego zadania. Notatka, która ich dotyczyáa, zostaáa przesáana do gáównego
inwestora realizowanego zadania tj. WZDW PoznaĔ, aby
mógá zapoznaü siĊ z zaistniaáymi problemami.

13. 05. br. na radzie budowy w/w drogi obwodowej
miaáy byü poruszane wymienione kwestie sporne i przedstawiciele spoáeczeĔstwa chcieli byü tam obecni, aby w
razie potrzeby sprecyzowaü swoje postulaty. W delikatny
sposób zostali z sali obrad wyproszeni i teraz z niecierpliwoĞcią oczekują decyzji. Mają nadziejĊ, Īe poszerzenie
drogi dojazdowej i zjazdów na pola oraz dopasowanie ich
do poziomu gruntów zostanie wykonane. Bardzo waĪne
jest odprowadzenie wody opadowej, gdyĪ wystarcza zaledwie kilka godzin deszczyku i pola zalewa woda, co utrudnia wjazd na pola i niszczy plony. WaĪnym postulatem jest i
to, aby zmieniü wjazd na drogĊ dojazdową, gdyĪ po bardzo
stromym zjeĨdzie, usytuowanym w najwyĪszym punkcie
obwodnicy, nie bĊdzie moĪliwoĞci wyjechania z páodami,
zwáaszcza gdy droga bĊdzie Ğliska. Najdziwniejszą fuszerką jest to, Īe wáaĞciciel posesji usytuowanej przy zjeĨdzie
na pola, wedáug obowiązujących przepisów o ruchu drogowym, nie ma moĪliwoĞci dojĞcia na piechotĊ z domu
dalej niĪ do drogi obwodowej, wiĊc wyjĞcie na spacer lub
po zakupy jest niemoĪliwe. Nie jest teĪ sprecyzowane, kto
bĊdzie usuwaá Ğnieg z wjazdu i drogi dojazdowej.
JeĞli postulaty nie zostaną speánione, to wspólnota
przedstawiająca je, zmuszona bĊdzie zaprosiü telewizjĊ,
premierów, ministra od infrastruktury, a nawet przedstawiciela rady bezpieczeĔstwa ruchu drogowego, aby przyjrzeli siĊ tej sytuacji. Podstawią wtedy kombajn zboĪowy oraz
nowoczesny sprzĊt rolniczy, taki, jakim teraz unijny rolnik
winien siĊ posáugiwaü, i na oczach caáego kraju poproszą,
aby inwestor zaprezentowaá, jak wjechaü na pole po tej wąziutkiej i serpentynowatej ĞcieĪce, jaką im wybudowano.
Jak mówią rolnicy, rozstaw kóá kombajnu to 3,5m, a szerokoĞü drogi dojazdowej ma zaledwie 3m. Czy ktoĞ naprawdĊ zastanowiá siĊ, co i dla kogo buduje?
Wiele cierpkich sáów pada pod adresem inwestora i
wykonawcy. Chodzi o bylejakoĞü i opieszaáoĞü, bo miasto
jest „zakorkowane”. Grabowska spoáecznoĞü chce wreszcie przy pracy zobaczyü tych 60 osób, o których zapewnia
tablica informacyjna. Jednym sáowem mówią – poprawcie
te projektowe i wykonawcze buble i weĨcie siĊ porządnie
za robotĊ, bo dawno juĪ minĊáy czasy, kiedy páacono za
to, czy siĊ staáo, czy leĪaáo. Dzieáo WZDW, które w tak Ğlimaczym tempie jest realizowane w Grabowie (miaáo byü
ukoĔczone w zeszáym roku), na razie jest przeklinane. Je-

Ğli zostaną uwzglĊdnione postulaty spoáeczeĔstwa i wáadz
Grabowa, koĔcowa ocena moĪe byü inna.
SpoáecznoĞü Grabowska inwestorowi i wykonawcy
daje pod rozwagĊ myĞl „Kto tanio i byle jak buduje ten stale
remontuje”.

Jan Jangas

WIELKOGABARYTOWA
GâUPOTA
W gminie Kobyla Góra w dniach
5, 6 i 7 maja br. na terenie trzech soáectw ﬁrma EKO-REGION sp. z o. o. w
wyznaczonych punktach prowadziáa
bezpáatną zbiórkĊ odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka byáa przewidziana dla wszystkich
mieszkaĔców z terenu Gminy Kobyla
Góra, a odpady naleĪaáo dostarczyü
do miejscowoĞci:
1.Kobyla Góra
– parking koáo
cmentarza
2.Parzynów
– boisko sportowe
3 . M ą ko s z yc e
– parking koáo p.
Zbigniewa Gruszki
Rozporządzenie o dostarczaniu
odpadów tylko w
trzy wyznaczone miejsca rozzáoĞciáo
wielu ludzi, szczególnie tych mieszkających z dala od wyznaczonych
punktów (nie bĊdĊ cytowaá sáów, jakimi okreĞlano pomysáodawcĊ takiego
rozwiązania). – MyĞleliĞmy - mówili
rozzáoszczeni mieszkaĔcy - Īe celem

akcji jest stworzenie nam moĪliwoĞci
bezpáatnego pozbycia siĊ zbĊdnych
odpadów wielkogabarytowych. Gmina Kobyla Góra to nie El Dorado i nie
mieszkają w niej sami bogacze obsypani zlotem, których staü na wynajmowanie transportu, aby stary tapczan
czy pralkĊ wieĨü kilka lub nawet kilkanaĞcie kilometrów do punktu zbornego. Zastanawiano siĊ, kto wpadá na
tak absurdalny pomysá, skoro ta sama
ﬁrma w sąsiedniej gminie Ostrzeszów,
zbierając wielkogabaryty, jeĨdziáa po
wioskach od domu do domu.
Z rozporządzenia, aby woziü
wszystko w wyznaczone miejsca,
wyáamaáa siĊ wioska Ignaców, organizując swój wáasny punkt, ale w poniedziaákowe popoáudnie 10 maja, kiedy

pojawiáem siĊ w tamtym miejscu, odpady nadal leĪaáy. Pewnie to kara za
niesubordynacjĊ.
Jedna z mieszkanek tej gminy
powiedziaáa, Īe to, co zaproponowano mieszkaĔcom, to nic innego jak

wielkogabarytowa gáupota. Gdyby
siĊ nie obawiaáa, Īe praca jej dziecka
na konkurs ekologiczny zostanie Ĩle
zrozumiana i przez to Ĩle oceniona,
to kazaáaby mu narysowaü, jak ludzie
wloką za sobą tapczany, lodówki i mebloĞcianki gdzieĞ z KuĨnicy MyĞlniewskiej aĪ do Kobylej Góry.
Akcja taka powinna mieü na celu
ograniczenie nielegalnego pozbywania
siĊ odpadów przez
mieszkaĔców, by nie
zaĞmiecali
lasów,
terenów zielonych,
poboczy dróg czy
nieuĪytków. Ale aby
osiągnąü poĪądany
efekt, punkty zborne
powinny byü zorganizowane przynajmniej w kaĪdej wiosce,
a nie tylko w trzech
z czternastu miejscowoĞci, skáadających siĊ na gminĊ.
JeĞli w taki sam sposób bĊdą
organizowane kolejne zbiórki to byü
moĪe Kobyla Góra sáynąü bĊdzie nie
z zalewu i turystyki, lecz ze Ğmieci,
skáadanych w lasach i przydroĪnych
rowach.
I jeszcze jedno, choü ﬁrma nie
musiaáa jeĨdziü po okolicy, bo miaáa
wszystko na pryzmach i mogáa systematycznie wywoziü, to i tak odpady,
szczególnie te na boisku koáo cmentarza w Kobylej Górze, leĪaáy przez caáy
weekend, przynosząc wstyd nie tylko
mieszkaĔcom, ale równieĪ wáadzom
gminy.

Jan Jangas

