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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.

Las klasztorny wysprzątany

Nie trąb!

Wokół fary praca wre

Wokół prastarej ostrzeszowskiej fary wre praca – terkoczą maszyny budowlane, uwijają się ludzie. Trwa niwelowanie i utwardzanie. Później plac wokół kościoła wyłożony zostanie kostką.
Budowniczowie zapewniają, że przed Świętami Bożego Narodzenia całe dzieło będzie ukończone.

Zły nawyk

Wielokrotnie pisaliśmy o śmieciach w lesie klasztornym. Las ten,
jak wiadomo, wchodzi w skład Nadleśnictwa Przedborów. Byliśmy mile zaskoczeni, gdy poinformowano nas o wysprzątaniu
lasu klasztornego. Rzeczywiście śmieci spakowane w czarne
foliowe worki czekały na wywóz. Inna sprawa, że – jak spostrzegliśmy – wszystkich butelek plastikowych i papierów rozrzuconych w lesie, nie dało się zebrać, ale mając na względzie dotychczasowe zaśmiecenie lasu, rozumiemy, że to zadanie na wiele
podobnych akcji

Kolejny kawaáek chodnika
Krok za krokiem, metr za metrem
powstają chodniki przy drogach powiatowych. 21 października oddano do
użytku kolejny kawałek chodnika wybudowanego wzdłuż drogi powiatowej we
wsi Racławice. Nowy odcinek ma długość 750m, w tym 21 wjazdów na posesję z grubszej kostki i na cementowym
podkładzie. Szerokość chodnika nie jest
imponująca, bo wraz z obrzeżami ma
1,5m, ale zawsze to lepsze niż iść pobo-

inwestycji, szczególnie uzasadnione.
Wśród tych wszystkich słodkich słów
na większą uwagę zasługują podziękowania wypowiedziane o nieobecnej na
otwarciu radnej powiatu Mariannie Powązce, która widząc potrzebę tej inwestycji dla dobra społeczeństwa Racławic,
odstąpiła od próśb i nacisków w sprawie
budowy chodnika we wsi Jelenie. Podziękowania te oznaczają, iż doceniono
wielką rozwagę i mądrość tej radnej.

Kierowcy, którzy w tak bezmyślny sposób parkują swoje samochody – bezpośrednio przed lub za przejściem – narażają na duże nieTroszkę żal, że zabrakło pieniędzy na 130m chodbezpieczeństwo pieszych. W Ostrzeszowie nie jest to przypadek
nika, aby doprowadzić go do przystanku autobusoodosobniony, na ul. Zamkowej wręcz jest to norma.
wego, z którego odjeżdżają dzieci do szkoły. Przez
całą wioskę już jest, a w miejscu, gdzie najwięcej dzieci idzie grupami, chodnik kończy się przy głębokim
Chodnik poszerzony!
rowie i trzeba schodzić na pobocze ruchliwej drogi.
Pani Zofia Idczak, sołtys Racławic zapewniała, że materiał już jest zgromadzony, zabrakło tylko pieniędzy
na wykonawstwo. Jest więc nadzieja, że ten krótki
odcinek zostanie wkrótce też wykonany. Oby do tego
czasu żadnemu z przechodniów nic się nie stało. Żal
też, że przy tak ruchliwej
drodze nie położono troszkę szerszego chodnika, aby
można było zrobić ścieżkę
pieszo-rowerową, bo wtedy łatwiej i bezpieczniej by
było rowerem dojechać aż
na „Koniec Świata”, który
zaznaczony jest tuż za Głuszyną - wioską w gminie
Kraszewice. Skoro powiat
ma być turystyczny, o taA dopiero pisaliśmy, że właśnie tak trzeba zrobić.
kich rzeczach powinno się
pamiętać przy
każdej inwestycji.
Nie można
jednak narzeKACZMAREK
kać, dobrze, że
choć tyle zrobiono i mieszjeden z liderów na rynku maszyn rolniczych
kańcy Racławic
poszukuje do pracy na stanowisku:
są za to bardzo
wdzięczni, bo
szczerze i głośno modlili się
wraz z księdzem Piotrem
Kuświkiem,
Wymagania:
który poświęcił nowy chodnik.
• wyksztaácenie min. Ğrednie
Jan Jangas
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czem ruchliwej drogi. Koszt budowy to
123tys. zł, z czego 60 tys. pochodziło z
powiatu, a reszta z budżetu gminy Kraszewice. Wartość kosztorysowa wynosiła prawie 200tys. zł i to jest dowodem, że
systemem gospodarczym przy wielkiej
pomocy mieszkańców można wybudować taniej. Wójt gminy Kraszewice nie
szczędził pochwał mieszkańcom wioski
i pracownikom ekipy robót publicznych
pod kierownictwem „złotej rączki” pana Piotra Borka za zaangażowanie
przy budowie. Wielką zasługą w obniżeniu kosztów budowy było nieodpłatne
ofiarowanie przez pana Marka Adamskiego piasku na podsypkę pod budowę
całego chodnika.
Jak powiedziała Anna Gieczewska,
dyr. PZD, budowa tego chodnika jest
przykładem dobrej współpracy między
Powiatowym Zarządem Dróg a gminą Kraszewice. Do budowy Starostwo
Powiatowe zakupiło 1620m obrzeży,
352m2 kostki brukowej 8cm grubości
na wjazdy, do tego beton, jako podkład,
oraz 920 m2 kostki 6cm. Oddawany do
eksploatacji chodnik to drugi etap budowy racławickiej inwestycji. Pierwszy,
również 750-metrowy odcinek był wybudowany już w 2001r. Jest to dowód
na to, że jak dobrzy ludzie się zejdą, to
naprawdę można coś pożytecznego
zrobić, zaznaczyła Anna Gieczewska.
Przemówienia, życzenia, podziękowania, wręczanie dyplomów i kwiatów,
to zawsze miłe gesty, a przy tak sprawnie, szybko i niedrogo realizowanej

Miejmy nadzieję, że tak samo honorowo
postąpią inni radni, kiedy decyzje będą
dotyczyły chodnika w Jeleniach.

WYROBY
HUTNICZE

SKUP ZŁOMU
ZatrudniĊ pracowników na terenie
Ostrowa Wlkp.
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znajomoĞü przepisów ustawy o podatku dochodowym i VAT
mile widziane doĞwiadczenie w peánej ksiĊgowoĞci
znajomoĞü obsáugi komputera w zakresie MS OFFICE
umiejĊtnoĞci organizacyjne, skrupulatnoĞü i obowiązkowoĞü
dyspozycyjnoĞü
umiejĊtnoĞü pracy w zespole
znajomoĞü j. obcych bĊdzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
• atrakcyjny system wynagrodzenia
• moĪliwoĞü rozwoju kariery zawodowej
• praca w zgranym i dynamicznym zespole
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

ZàOM STALOWY
Cena 350 - 450 zá/t

Ostrzeszów, ul. Sikorskiego 74a

tel. 0662 764 327; 0600 090 163
Zapraszamy do wspóápracy

Oferty CV ze zdjĊciem i list motywacyjny proszĊ przesáaü na
adres: julita@agrotop.com.pl

