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Burmistrz Grabowa teĪ bĊdzie bogatszy

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

Niewiele projektów uchwaá zaplanowano do przegáosowania na XV
sesji Rady Miejskiej Grabowa nad
Prosną, która odbywaáa siĊ 27 czerwca. Radni są tam zdyscyplinowani, a
przewodnicząca Rady skuteczna i
trzyma wszystko twardą rĊką, wiĊc
sprawĊ zaáatwiono szybko i wzorcowo. Jak to zwykle bywa, proceduralny
początek sesji musi trochĊ trwaü,
wiĊc przyjĊto protokóá, wysáuchano
sprawozdania i zadano kilka pytaĔ.
WiĊkszoĞü z nich dotyczyáa spraw
ruchu drogowego w tej gminie, a wiĊc:
zarastania poboczy dróg krzewami,
braku widocznoĞci z powodu rosnących tam drzew, braku przejĞü dla
pieszych, maáej iloĞci miejsc parkingowych, w tym, co najwaĪniejsze – z
oznaczeniem dla inwalidy, niedostatki

w oĞwietleniu skrzyĪowaĔ, itp. Radny
Biel prosiá o udzielenie w trybie pilnym
pomocy w zwodociągowaniu 3 gospodarstw w Bukownicy. Kiedy doszáo
do przegáosowania proponowanych
uchwaá, sprawĊ zaáatwiono w przysáowiowych kilku sekundach. Uchwaá
byáo zaledwie 5 i z uwagi na to, Īe
wszystkie zostaáy dokáadnie omówione na komisjach, podejmowano
je bez odczytywania. Kosmetycznie
zmieniono budĪet, wyraĪono zgodĊ
na wydzierĪawienie p. M. GruszczyĔskiemu nieruchomoĞci z przeznaczeniem na cele rolnicze, podjĊto decyzjĊ
w sprawie odnowy miejscowoĞci
Skrzynki i Zawady. Tu jednak muszĊ
dodaü, Īe zadania te bĊdą realizowane pod warunkiem pozyskania Ğrod-

Przecieranie tarcicy
pod wymiar
Sprzedam palety EURO
(jednorazowe)
Rogaszyce
tel. 0508 355 149

ków pochodzących z
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 lub
z innych Ğrodków zewnĊtrznych. NajwaĪniejszą chyba decyzją
na tej sesji byáo przegáosowanie uchwaáy w
sprawie wynagrodzenia dla burmistrza. Ta
decyzja teĪ uzyskaáa
poparcie caáej Rady,
tak zresztą jak wszystkie poprzednie. Widaü
byáo na tej sesji jednomyĞlnoĞü. Przewodnicząca nawet nie
musiaáa pytaü, kto przeciw lub kto siĊ
wstrzymaá. Po podwyĪce burmistrz
bĊdzie otrzymywaá wynagrodzenie w
áącznej kwocie
brutto 9. 586 zá.
Jest to wzrost o
6, 6%, co daáo
kwotĊ 590zá
podwyĪki.
PodwyĪka ta
nie byáa wymysáem radnych,
lecz nakazana
rozporządzeniem
Rady
Ministrów, mówiąc proĞciej,
premier kazaá
daü podwyĪki.
59 0zá
plus
prawie tysiąc
podwyĪki
przyznanej w koĔcu tamtego roku
daje juĪ powaĪną sumkĊ, która stawia
burmistrza Grabowa na doĞü wysokim miejscu w rankingu wysokoĞci
zarobków samorządowców naszego
powiatu.
Na koniec sesji burmistrz udzieliá
odpowiedzi na zadane wczeĞniej
pytania. NajdáuĪej táumaczyá kwestie
drogowe, zaznaczając, Īe najgorzej

Przewodnicząca Zarządu Miasta
Genowefa Poręba
Radni Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego

KREDYTY HIPNOZA
• gotówkowe
• hipoteczne
• samochodowe
załatwiamy wszystkie
formalności za i u klienta
ZAPRASZAMY
Ostrzeszów, ul. Piastowska 1a
(POLO Market, I piętro)
730-01-26;
0504 038 918

Najtańsze Kredyty Gotówkowe
na Dowolny Cel oraz Kredyty na Spłatę
Innych Zobowiązań

- już od dochodu w wysokości 470zł miesięcznie
- akceptowane również źródła dochodu
z działalności rolniczej, emerytury i renty
Kwota
Rata
- szybkie uruchomienie środków finansowych kredytu
miesięczna
- kredyty dla firm i hipoteczne
1,000 zł tylko 30,10 zł
- kredyty największych polskich banków
Biuro Obsługi Klientów
63-500 Ostrzeszów
ul. Powstańców Wlkp. 12
(przy budynku Plus gsm, I piętro)
tel. 062/730 09 48; 0600 258 369

3,000 zł

tylko 83,72 zł

5,000 zł

tylko 137,10 zł

dr Józef Jankowski
przyjmuje w Poznaniu i Kaliszu

usuwa trwale w hipnozie
naáóg tytoniowy, alkoholizm,
hazard,sáodycze, bezsennoĞü,
depresje, stresy, lĊki, agresje, apatie,
tiki, zaáamania nerwowe, otyáoĞü, bulimiĊ, anoreksje, jąkanie, moczenie nocne,
trudnoĞci w nauce, poprawa pamiĊci,
nadpobudliwoĞü dzieciĊca, alergie, bóle
gáowy, zatoki, zaparcia.
Rejestracja i przyjĊcia:
PoznaĔ i Kalisz, tel. 0606 339 303

Otwarcie wâasnej
agencji ochrony umoīliwi

ELITARNA
SZKOáA SáUĪB
OCHRONY I BIZNESU
„COBRA”
w OSTRZESZOWIE
ul. Kraĕcowa 7, tel. 732-07-75;
kom. 0505 076 897,
która ksztaâci w cyklu zaocznym
w zawodzie
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W sprawie obwodnicy Grabowa
W związku z opóźnieniami w zakresie rozpoczęcia budowy obwodnicy dla
miejscowości Grabów nad Prosną oraz
informacjami przekazanymi przez burmistrza, Zarząd Miasta Grabów nad Prosną
skierował pismo do wszystkich rządzących Sejmiku Samorządu Województwa
Wielkopolskiego oraz grupy posłów na
Sejm RP, które przesyłam w załączeniu.

wygląda sprawa dróg powiatowych i
wojewódzkich, przebiegających przez
gminĊ Grabów, na które on nie ma
wpáywu, a jak nadmieniá, „zarządy
tych dróg nie realizują naszych oczekiwaĔ”. W dyskusjĊ zaangaĪowaáo siĊ
kilka osób, a radny GumiĔski stwierdziá
nawet, Īe Grabów jest miastem dla
pieszych, zaĞ p. Biel wyraziá obawy
o Īycie urzĊdników przechodzących
z budynku gminy do sali sesyjnej.
Wspieraáa go w tym przewodnicząca
G. Jaszczyk, ubolewając równieĪ nad
tym, Īe na sesji zabrakáo komendanta
policji, któremu naleĪaáo przekazaü
niektóre uwagi dotyczące nie tylko
ruchu drogowego. Gáos w tej sprawie zabraá teĪ J. Kozikowski, który
wskazaá drogĊ z Grabowa do Kalisza
i rosnące przy niej drzewa, skutecznie
zasáaniające widocznoĞü kierowcom
wyjeĪdĪającym z bocznych dróg.
Kazaá wáadzy rozwaĪyü ten problem
i wyceniü, co jest waĪniejsze i droĪsze – ludzkie Īycie czy rosnąca przy
drodze i zasáaniająca widocznoĞü
lipa. Jako prezes OSP bardzo dobrze
wie, ilu ludzi ginie na drogach wáaĞnie przez zasáaniające widocznoĞü
krzaki i drzewa, bo straĪacy, oprócz
pogotowia, najczĊĞciej jeĪdĪą do
wypadków.
Jan Jangas

TECHNIK OCHRONY
FIZYCZNEJ
OSÓB I MIENIA
SZKOáA POSIADA
UPRAWNIENIA SZKOáY
PUBLICZNEJ.
Licencja II stopnia
bez egzaminów.
Takīe dziewczċta. Praca czeka!!!
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Zarząd Miasta Grabów nad Prosną wyraża głębokie zaniepokojenie
terminem rozpoczęcia bardzo ważnej
inwestycji drogowej, jaką jest budowa
obwodnicy dla miasta Grabowa nad
Prosną.
Ze strony Urzędu Miasta i Gminy zostały dopełnione wszelkie formalności
w zakresie przekazania własnych gruntów, jak również pomoc przy wykupie
niezbędnych terenów pod budowę tej
inwestycji. W rezultacie Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
uzyskał pozwolenie na budowę.
Deklaracje Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka
na spotkaniu z przedstawicielami
samorządu powiatu ostrzeszowskiego
sprawiły, że wszyscy mieliśmy nadzieję,
że ta inwestycja rozpocznie się jesienią
tego roku. Ostatnie informacje przekazane przez Burmistrza Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną wywołały wielkie
niezadowolenie wśród mieszkańców
miasta i gminy Grabów nad Prosną, a
wręcz oburzenie zaistniałą sytuacją.
Mamy nadzieję, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego dołoży
wszelkich starań, aby wykonana doku-

mentacja oraz pozwolenia na budowę
nie straciły na swej ważności.
Gmina dołożyła wszelkich starań,
by zmienić organizację ruchu na terenie miasta Grabów nad Prosną. Ruch
z ulicy Kaliskiej (droga nr 450) został
skierowany na drogi gminne, którymi są
ulice miasta. Są to ulice zbyt wąskie, niespełniające potrzeb wynikających z natężenia ruchu, który się na nich odbywa.
Podjęte działania nie są wystarczające,
by całkowicie odciążyć ruch uliczny.
Dotacje w wysokości 20.000 – 30.000
zł przekazywane jako pomoc dla samorządu gminnego na utrzymanie dróg są
kwotą wręcz absurdalną, ale zostawimy
to bez komentarza.
Mieszkańcy miasta Grabowa nad
Prosną oczekują zdecydowanego działania od Radnych Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie
rozpoczęcia budowy ww. inwestycji. W
przeciwnym razie będą musieli sięgnąć
po bardziej radykalne środki jak blokowanie drogi czy domaganie się odszkodowań za poniesione straty materialne.
W związku z nasilonym ruchem drogowym przez ulicę 21 Stycznia zwiększyła
się ilość przejeżdżających ciężarówek.
W domach pękają ściany, powstają rysy,
odpada tynk. Brak chodnika zwiększa
niebezpieczeństwo na drodze.
Prosimy o zajęcie stanowiska i poinformowanie nas o nim.

Z poważaniem
Przewodnicząca Zarządu Miasta
Genowefa Poręba
Ponieważ list do posłów RP jest bardzo podobny w treści, opublikowaliśmy
tylko pismo do radnych sejmiku.
red.

Podziõkowanie
JuĪ po raz czwarty Dni Ziemi Ostrzeszowskiej odbyáy siĊ jako impreza, która w swoim zaáoĪeniu miaáa byü wydarzeniem przyciągającym
rzesze mieszkaĔców oraz goĞci odwiedzających ziemiĊ ostrzeszowską.
Frekwencja na imprezie potwierdza, Īe jej program spotyka siĊ z zainteresowaniem naszych goĞci, a atrakcje przyciągają nawet zapalonych
kibiców piákarskich. Kolejne Dni Ziemi Ostrzeszowskiej przeszáy juĪ do
historii, ale równieĪ te pozostaną w pamiĊci jako udana impreza, która
tradycyjnie juĪ odbywa siĊ u stóp kazimierzowskiej baszty przy sprzyjającej pogodzie.
Dni Ziemi Ostrzeszowskiej stają siĊ z roku na rok imprezą coraz
wiĊkszą, zarówno jeĞli chodzi o wielkoĞü gwiazd, które przyjeĪdĪają
do Ostrzeszowa, jak równieĪ liczbĊ osób, które postanawiają w tych
dniach wspólnie siĊ bawiü. I za to wszystkim naszym goĞciom serdecznie
dziĊkujĊ. DziĊkujĊ za aktywny udziaá, za to, Īe potraﬁli siĊ tak dobrze
wspólnie bawiü.
Organizacja Dni Ziemi Ostrzeszowskich nie byáaby moĪliwa,
gdyby nie oﬁarnoĞü sponsorów, którzy, jak co roku, wspierali ﬁnansowo
nasze ĞwiĊto. Z budĪetu Miasta i Gminy Ostrzeszów impreza jest ﬁnansowana w poáowie. Drugą poáowĊ udaje siĊ nam uzyskaü od naszych
sponsorów. DziĊkujĊ serdecznie nastĊpującym ﬁrmom i instytucjom:
PZU S.A., Bank PKO BP S.A., Wielkopolska Wytwórnia ĩywnoĞci PROFI
S.A., Leoni Autokabel Polska, Mayr Polska, HEDEM Ostrzeszów, AQUATOR, AMI Mikstat sp. j., FUMO Ostrzeszów, MIKROB S.A., Progress
Ostrzesów, Tulcon S.A., Pletacc, Akme, Tronix Servis, Izo Eko Centrum,
Wytwórnia Lodów PRIMA, Hotel Restauracja DWOREK, Solarium Gizela
Faltyn. Ponadto imprezĊ wspierali: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Powiat
Ostrzeszowski, Eurobank Ostrzeszów. DziĊkujĊ równieĪ pracownikom
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, którzy przez wiele dni z zaangaĪowaniem pracowali do póĨnych godzin nocnych, aby mieszkaĔcy ziemi
ostrzeszowskiej mogli ĞwiĊtowaü i bawiü siĊ.
Serdecznie dziĊkujĊ!
Artur Derewiecki
dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

PodjąáeĞ pierwszą pracĊ / staĪ / páatną
praktykĊ zawodową i jeszcze nie wybraáeĞ
OTWARTEGO FUNDUSZU
EMERYTALNEGO???
NIE CZEKAJ, AŻ CIĘ WYLOSUJĄ DO MAŁEGO
I SŁABEGO FUNDUSZU!!!
Przystąp do OFE COMMERCIAL UNIONnajwiększego i najefektywniejszego funduszu na rynku

Przyjdź do biura lub zadzwoń!!!
ul. Powstańców Wlkp. 12, 63-500 Ostrzeszów, tel./fax. (062) 730 09 48,
tel.kom. 0601 554 989, e-m@il: Nowak_A_7774@agent.cu.com.pl

