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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.

Tutaj koþczy
siö cywilizacja

Wniosek o utwardzenie 1800m
odcinka drogi i poáoĪenia na niej
asfaltu mieszkaĔcy Grabowa
Wójtostwa záoĪyli u burmistrza
Zenona Cegáy w lutym tego roku.
Pod wnioskiem podpisaáo siĊ 28
osób. Uzasadniając petycjĊ, wnioskodawcy doáączyli zdjĊcia, które
dowodzą, Īe droga, szczególnie w
okresie jesienno-zimowym, staje
siĊ nieprzejezdna.
- Jest maj, a na
drodze leĪy pryzma
táucznia, przywiezionego jeszcze w
styczniu, i nic siĊ
nie dzieje - mówi
kilku rozgoryczonych
tą sytuacją ludzi.
Zaznaczają teĪ, Īe
tak maáa iloĞü materiaáu nie wystarczy
nawet na zasypanie
najwiĊkszych dziur
i w czasie kolejnych
jesienno-wiosennych
szarug, przyjdzie
im siĊ znów topiü
w báocie. Utrudnieniem są teĪ
niedroĪne niektóre przepusty w

miejscach przepáywania lokalnych
strumyczków i, co najgorsze, brak
jakichkolwiek zabezpieczeĔ przed
obsuniĊciem siĊ z drogi do rowu.
Szczególnie groĨne jest to zimą,
gdy zaspy Ğniegu zakrywają zdradliwe miejsca.
Planowana w przyszáoĞci gazyﬁkacja czy kanalizacja ich „fyrtel”
omija, a przecieĪ są mieszkaĔcami

miejscowoĞci, która z racji przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV,
szpecącej Grabów Wójt., przynosi

Serdeczne podziċkowania
dla lekarzy i pielċgniarek z oddziaâu wewnċtrznego
Szpitala w Ostrzeszowie za zapewnienie mi opieki,
przeprowadzenie specjalistycznych badaĕ
i za pomoc w zapisaniu siċ na badania koronograﬁi
w szpitalu w Kaliszu.
Roman Puskowski
z rodzinĆ

gminie duĪe pieniądze i przynajmniej porządnie naprawiona droga
im siĊ naleĪy. Nie chcą, aby wraz z
koĔcem asfaltu, poáoĪonym na krótkim odcinku tej drogi
w 2008r., koĔczyáa
siĊ cywilizacja. DziĞ
naprawdĊ wygląda to
tak, jakby reszta drogi
prowadziáa nie do ludzi páacących podatki,
lecz do skazanych na
katorgĊ.
WáaĞciciele domostw i pól usytuowanych przy tej drodze
proszą burmistrza o
pozytywne i jak najszybsze rozpatrzenie
ich proĞby. Tu przypominają
prior ytety
burmistrza,
przedstawiane w czasie
kampanii wyborczej, a
wĞród nich byáy drogi i
chodniki, zapewnienie
máodym ludziom warunków do podejmowania
dziaáalnoĞci i tworzenia
nowych miejsc pracy, dbanie o edukacjĊ máodych,
máodszych i najmáodszych
obywateli grabowskiej
gminy.
- Po takiej drodze trudno do czegokolwiek dojĞü
– mówią rozĪaleni.

zadania bĊdzie zaleĪeü równieĪ od
mieszkaĔców. JeĞli zechcą wskazaü sáupy graniczne nieruchomoĞci
przylegających do drogi, uáatwi

to pracĊ geodetom. JeĞli zaĞ nie
bĊdą chcieli lub mogli tego zrobiü,
to byü moĪe bĊdą nawet czĊĞciowo

Burmistrz Grabowa zakoĔczyá
wáaĞnie lustracjĊ wszystkich wiejskich dróg w gminie i, jak mówi, w
kaĪdej wsi są takie, a nawet gorsze
niĪ ta w Grabowie Wójt. Którą najpierw robiü, skoro pieniĊdzy maáo?
Wspomniana droga byáaby
juĪ moĪe zrobiona (choü nie w tak
szerokim zakresie jak zaznaczono
we wniosku), gdyby nie protest
kilku rolników, którzy uwaĪają, Īe
przebiega ona czĊĞciowo przez ich
pola. Protest tych rolników wymusiá
ponowne wytyczenie drogi przez
geodetów. Szybkie wykonanie tego

Podziċkowanie
Serdeczne podziċkowanie ks. proboszczowi z paraﬁi w Siedlikowie,
rodzinie, przyjacioâom, sĆsiadom, znajomym, delegacjom oraz wszystkim,
którzy okazali serce, wspóâczucie, zamówili msze ğw., zâoīyli kwiaty i
uczestniczyli w ostatniej drodze mojego ukochanego mċīa, naszego ojca,
teğcia, dziadka i pradziadka

•
•

korepetycje dla uczniów szkóá
podstawowych i gimnazjów
nauka jĊzyka dla dorosáych – od
poziomu podstawowego (zajĊcia
indywidualne)

tel. 695 720 177

Przesyãki kurierskie
ﬁrmy GLS

ğp. Adama Pyty
skâada īona z rodzinĆ

Jan Jangas

• Zakáadaniu i pielĊgnacji, nawoĪenia i ochrona chemiczna terenów
•
•
•
•
•

zielonych
Wykaszanie i wertykulacja trawników, rowów i skarp
O bcinanie Īywopáotów
Wycinka i przecinka drzew i krzewów
Wykonanie chodników i obrzeĪy
MontaĪ i konserwacja dodatkowych elementów ogrodu, tj. altanek,
pergoli i páotków
Prace porządkowe i usáugi transportowe

Wystawiam faktury VAT

Ostrzeszów, tel. 664 036 822 lub 600 646 059

TECHMA-MIKSTAT Sp. z o.o.
63-510 Mikstat, ul. Kaliska 30
SPRZEDA :
1.

2.

3.

JĉZYK ANGIELSKI

musieli partycypowaü w kosztach
związanych z opáatą za wykonywanie pomiarów.
Burmistrz zapewnia, Īe jeĞli
wytyczanie drogi przebiegnie sprawnie i Īaden
z rolników nie poczuje siĊ
na tyle „skrzywdzony”,
aby wystĊpowaü na drogĊ
sądową, najpóĨniej do
poáowy czerwca, przynajmniej na tych najgorszych
odcinkach, droga zostanie
naprawiona. BĊdą teĪ
zrobione zabezpieczenia
wskazujące krawĊdĨ rowu.
Obecny wáodarz Grabowa
twierdzi, Īe nie uchyla siĊ
od odpowiedzialnoĞci,
pamiĊta, co obiecywaá, i
konsekwentnie bĊdzie to
realizowaá, ale, jak mówi,
odrazu nie da siĊ wszystkiego zrobiü.

Firma OGRÓD poleca usäugi w zakresie:

•

Wiele jest
takich dróg

4.05.2011

4.

zawieszaną na hak wciągarkĊ elektryczną áaĔcuchową, zdalnie sterowaną prod. „Jantar” - Buágaria nieuĪywaną, typ :
KR2 1606-12/4, zasilaną 380V, wysokoĞü podnoszenia 6,4m,
udĨwig 600kg. Cena: 2000 zá + VAT
linĊ stalową zaplecioną ﬁrmy Drumet S.A. nieuĪywaną, ø 13,
ocynk ZS 1770, S6x19+NF, dáugoĞü caákowita 300mb.
Cena: 1400 zá + VAT
SpawarkĊ elektryczną SPB 315 uĪywaną, sprawną, zasilaną
380V. Cena: 1200 zá + VAT
Z dniem 1 czerwca 2011r. odda w dzierĪawĊ utwardzony,
ogrodzony plac o powierzchni ok. 5000 m² wraz ze sprawną
linią technologiczną do produkcji pustaka ĪuĪlowego alfa 1/1 i
1/2 oraz bloczka betonowego M-6. Cena do uzgodnienia.

Urządzenia moĪna oglądaü w dniach 4-13 kwietnia
w godz. 8ºº – 15ºº, po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym z nr 601-720-881

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

PIELGRZYMKA
DO RZYMU
Wenecja – AsyĪ – Padwa – Coretto – Rzym
– Monte Cassino – San Giovanni Rotondo
– Lanciano
31.07 – 8.08.2011
cena 1700zá
Zapisy i wyjazd: Ostrzeszów
tel. ks. Leszek, 604 261 429
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APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„Pod Wagą” od 2.05.2011 do 8.05.2011, tel. 730-32-23
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 9.05.2011 do 15.05.2011, tel. 730-00-76
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.

