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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.

Bubel stulecia
„To jest bubel stulecia”! Tak o rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 444 mówi
w imieniu mieszkańców sołtys wsi Szklarka Przygodzicka. Należy zaznaczyć, że
roboty przy rozbudowie zaledwie 500m
odcinka rozpoczęto jesienią 2010r. To, co
wówczas zrobiono, wiosną poprawiano,
teraz jest już prawie lato, a postępów nie
widać. Firma EUROVIA POLSKA S.A. grzebie się jak przysłowiowa mucha w smole.
To, co zrobią, ciężarówki im rozjeżdżą, i

tak w koło Macieju. Niektórzy mieszkańcy uważają, że gdyby sołtys ogłosił czyn
społeczny, efekt byłby dużo lepszy.
Od gnuśności jeszcze bardziej
złości bezsens prowadzonych robót.
Spodziewano się, że skoro zabrano się
za rozbudowę, to przynajmniej zakręty,
z których wioska słynie, zostaną stanowczo złagodzone. Okazuje się, że mimo iż
właściciele posesji nie protestowali przy
zajmowaniu ich gruntów na pas drogowy, to porządnych efektów brak. Długie,
nawet do 18m ciężarówki, jeżdżące po
tej drodze, nadal na zakrętach będą zajmowały całą szerokość jezdni, a nawet
chodnik, i o bezpiecznym wymijaniu
mowy być nie może.
- Po co taka bezsensowna rozbudowa - pytają poirytowani ludzie.
Ponoć zaprojektowano chodnik sze-

rokości 2 metrów, a krawężnik oddzielający go od drogi na jednym z zakrętów
ustawiono aż 3,8m od wyznaczonej granicy. Tego bezsensu mieszkańcy Szklarki
Przygodzickiej zrozumieć nie potrafią.
Jak mówią, „maluchy” odeszły już do
lamusa, może czas, aby urzędników,
którzy zamiast porządnych dróg budują
wąskie labirynty, też tam odesłać.
Najgorszy dla „tubylców” jest fakt, że
piesi nie mają się gdzie poruszać. Mimo
prowadzonej przebudowy ruch na drodze dla aut ciężarowych
nie został wstrzymany.
Droga wąska, rozkopana, pobocza zajęte
przez sprzęt i gruz, a
o pieszych nikt nie pomyślał. Nawet dla żab
buduje się specjalne
przejścia lub organizuje akcje przenoszenia
ich przez drogę, dla
mieszkańców Szklarki
nic, wniosek z tego, że
ich życie mniej warte
jest niż życie żaby.
Problemem jest też
woda odprowadzona z
drogi wojewódzkiej do
rowu przy drodze gminnej. Zbyt nisko
położona rura odprowadzająca wymusiła nadmierne pogłębienie rowu, a to
powoduje obrywanie się stromej skarpy,
zagrażając stabilności płotów. Ponadto
odkryto przewody telekomunikacyjne,
a skorodowaną rurę ochraniającą kabel
elektryczny zostawiono otwartą i woda
wpływa do środka. Brak reakcji wykonawcy i inspektora nadzoru spowodował skargi składane również w prasie.
Powiadomieni o tym fakcie inspektorzy
z Powiatowego Nadzoru Budowlanego
uznali, że rów jest zbyt głęboki, skarpa
niewzmocniona, a przy wąskiej drodze
bez chodnika jest to zagrożeniem dla
bezpiecznego ruchu kołowego i pieszego. Zdaniem inspektorów, najbezpieczniej będzie wodę odprowadzać rurami, a

Przesyãki kurierskie
ﬁrmy GLS
PACZKA DO 30KG 20Zà
dostawa w ciągu 24 godz.
Grabów, tel. 606 644 466

Gabinet Dietetyczny

DIETOTEKA
zaprasza serdecznie

na warsztaty
ħywieniowe,
które odbĉdĂ siĉ dnia
19.06.2011, w godz. 16.00 - 19.00

DYįUR
WAKACYJNY
Zapraszamy dzieci
do przedszkola
w miesiýcach
czerwiec, lipiec,
sierpieď.
tel. 660 790 062
lub 796 980 402
Ostrzeszów, ul. Zamkowa 19

w programie:
• caàa prawda o diecie Dukana
• diety oczyszczajĂce: za i
przeciw

rów zasypać, tym bardziej że w pobliżu
jest przystanek autobusowy, a niczym
niezabezpieczony głęboki rów jest
zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi.
Podobne zdanie ma burmistrz M. Witek,
który zadeklarował nawet sfinansowanie
zakupu rur. Jak mówi, problem jest tylko
w dogadaniu się z właścicielem drogi,
który nie słucha żadnych argumentów,
unikając spotkań w celu omówienia
kontrowersyjnych kwestii.
Rozmawiałem z kilkorgiem mieszkańców i nikt nie potrafił zrozumieć,
dlaczego jest tak źle. Olśniła nas dopiero
tablica informacyjna. Otóż wśród zamieszczonych tam nazwisk tylko przed
jednym widnieje tytuł zawodowy mgr
inż. Z informacji tam zamieszczonych
można wnioskować, że projekt drogi
kiepski, bo projektant słabo wykształcony, gdyby było inaczej, to przed jego
nazwiskiem również widniałby tytuł
zawodowy.

23 maja odbyła się IX sesja Rady
Miejskiej w Ostrzeszowie. Spośród
uchwał dominowały te dotyczące spraw
oświatowych. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie opłat za świad-

wo zakres i rodzaj świadczeń, za które
rodzice (opiekunowie) dziecka winni
wnosić opłaty. Nie uwzględniono regulacji dotyczących opłat za wyżywienie

czenia udzielane przez przedszkola, dla
których organem prowadzącym jest
MiG Ostrzeszów.
Z dniem 1 września 2010r. weszła
w życie ustawa doprecyzowująca
przepisy związane z wychowaniem
przedszkolnym, a w szczególności z
ustaleniem odpłatności za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne,
prowadzone przez gminę. Ustawa
stwierdza, że zadaniem własnym gminy
jest zapewnienie warunków do odbycia
przez dzieci 5- i 6-letnie obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego, przy jednoczesnym uwzględnieniu
struktur organizacyjnych przedszkoli.
Obliguje przy tym organy prowadzące
do ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne w czasie przekraczającym
wymiar zajęć przeznaczony na realizację
programu wychowania przedszkolnego,
Wysokość opłaty uzależniona jest od
liczby godzin korzystania przez dziecko
z opieki przedszkola, zadeklarowanej
przez rodziców (opiekunów prawnych) w „karcie zgłoszenia”. Uchwała
przewiduje również zawieranie umów
cywilnoprawnych pomiędzy stronami
(dyrektorem przedszkola a rodzicem),
określających szczegółowe relacje i
obowiązki stron w zakresie korzystania
z oferowanych przez przedszkola świadczeń. W uchwale określono szczegóło-

dzieci, ponieważ kwestie te regulowane
są oddzielnym przepisem.
W kolejnej z uchwał ustalono plan
sieci i określono granice obwodów szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez MiG Ostrzeszów. W tym
względzie wszystko zostaje po staremu,
dopisano jedynie nowo powstałe ulice.
Sporą aktywność wykazali radni w
czasie składania interpelacji.
Pierwszą zgłosiła M. Modrzyńska. W
nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej
na VIII sesji, dotyczącej wystąpienia do
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o ograniczenie ruchu ciężkich
samochodów w Szklarce Przygodzickiej
na czas budowy chodnika, radna pytała,
co z odpowiedzią w tej sprawie, gdyż
firma wykonująca inwestycję zamiast
wprowadzić ułatwienia, jeszcze bardziej
utrudnia ruch na drodze wojewódzkiej
nr 444.
Kilka spraw poruszył Z. Kajser. W
imieniu mieszkańca Ostrzeszowa prosił
o zainstalowanie przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej
i Wojska Polskiego strzałki lewoskrętu.
Mówił też o braku oświetlenia niektórych ulic i wystających studzienkach
kanalizacyjnych, stanowiących zagrożenie dla poruszających się pojazdów.
Poruszył także kwestię braku krawężnika na części ul. Piastowskiej, proponując
budowę chodnika na tym odcinku. Pytał

• degustacja napojów oczyszczajĂcych i odħywczych
• zupy odħywcze i sycĂce

też, czy będzie kontynuowany wykup
gruntu pod ul. Jana Pawła II. Została
wykonana tam kanalizacja, a grunty nie
zostały wykupione.
Radny Adam Bociąga, odnosząc
się do działalności ZEC, postulował o
wydzielenie z jego struktur dawnego
OSiR-u oraz krytej pływalni „Oceanik”,
aby ostatecznie zakończyć wątpliwości
i dyskusje mieszkańców SM nt.
kosztów utrzymania wspomnianych
obiektów.
Sporo postulatów i pytań zgłosił
M. Czwordon. Pytał,
kiedy zostanie zamknięta dla ruchu
pojazdów powyżej
3,5 t ul. Sportowa
(od ul. T. Kościuszki),
gdyż wjeżdżające z
tej ulicy samochody
ciężarowe zahaczają o wąski chodnik,
powodując zagrożenie dla ruchu
pieszych. Postulował zmianę podporządkowania ul. gen. W. Sikorskiego i ul.
Przemysłowej. Problem ten, zdaniem
radnego, został dobrze rozwiązany na
skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Łąkowej. Poruszył też sprawę budowy ul.
Kąpielowej, do której kolejny raz trzeba
będzie dołożyć środki finansowe. Radny zaproponował w imieniu własnym i
działkowców, aby zwiększyć nakłady i
od razu wykonać krawężniki do wysokości ogródków działkowych. Zapobiegłoby to, jego zdaniem, sytuacji, o której
wspomniał radny Z. Kajser odnośnie ul.
Piastowskiej. Dyrektora ZOPO pytał zaś
o ilość i rodzaj prowadzonych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych
i gimnazjach na terenie naszej gminy.
Przedstawił także propozycję rozwiązania utrudnień w ruchu w rejonie ulic: 21
Stycznia, Zamkowej i Hanki Sawickiej,
aby, wykorzystując skwer przed wejściem do UMiG, wykonać skrzyżowanie
z ruchem okrężnym. Na koniec zadał
retoryczne pytanie – czy obowiązkowa
jest opłata za psa, a skoro tak, to czy
wszyscy ją wnoszą? Myślę, że każdy
właściciel czworonoga, którego niekiedy nazywa przyjacielem, powinien sobie
na to pytanie odpowiedzieć.
K.J.
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Nie chodzi tu o odchyłki od projektu,
lecz o jego zmianę tak, aby polepszyć
warunki bezpiecznego przejazdu przez
wieś. Przecież każdy, nawet najgorzej
zrobiony projekt, można zmienić na
lepszy. Ludzie o tym mówią, ale nikt ich
nie chce słuchać, dlatego wspominają
ustawę, która zakłada, że do odpowiedzialności będą pociągani ci urzędnicy, którzy swoim działaniem lub
zaniechaniem rażąco naruszą prawo,
powodując powstanie szkód dla obywateli lub przedsiębiorców. Mieszkańcy
Szklarki stanowczo zaznaczają, że to, co
dzieje się przy rozbudowie drogi nr 444
w ich miejscowości, jest działaniem na
szkodę lokalnej społeczności i szybko
należy temu zapobiec.
O tym, czy, a jeśli tak, to dlaczego
inspektor nadzoru nie reaguje lub
działa opieszale, napiszę w najbliższym
czasie.
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inżyniera, nie reaguje w momencie, kiedy nie poniesiono zbyt wielkich kosztów
i wiele błędów można jeszcze poprawić.

Sesja Rady Miejskiej w Ostrzeszowie
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REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

Lokalna społeczność zadaje pytanie,
dlaczego inspektor nadzoru, mając tytuł

8.06.2011

e-mail: poczta@czasostrzeszowski.pl

62 730 40 87

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„Rynek” od 6.06.2011 do 12.06.2011, tel. 730-04-72
„Borek” od 13.06.2011 do 19.06.2011, tel. 586-13-87
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.

