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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.

Niech ci ludzie
wyjdñ w teren

Gościem XXVII sesji rady Gminy Grabów był starosta Lech Janicki. Starosta
przedstawił aktualną sytuację finansową
powiatu, przyznał, że nie jest najlepsza, ale
spowodowane jest to dużymi i drogimi inwestycjami. Mogły one być zrealizowane
dzięki środkom zewnętrznym, w zdobywaniu których powiat ostrzeszowski jest
w czołówce. Przeliczając zdobyte środki
na jednego mieszkańca, powiat ostrzeszowski zajął 4. miejsce w województwie
i 44. w kraju. Taki wysiłek kosztuje, bo na
realizację wielu zadań trzeba mieć też
środki własne. Mimo sporego zadłużenia,
z procentowego przeliczenia wynika, że
znajdujemy się w pierwszej dziesiątce
najmniej zadłużonych powiatów.
Starosta przedstawił zamiary inwestycyjne, sytuację oświaty, a mówiąc o
służbie zdrowia, zwrócił uwagę na niepokojący spadek urodzeń.
- Pacjenci odchodzą i liczba urodzeń
spadła z ponad 500 do niespełna 400 rocznie, a to może być zagrożeniem dla dalszego kontraktowania tego obszaru usług.
Należy szukać innych możliwości, szpital
nie musi być kliniką, ale jest potrzebna
zmiana klimatu w tej placówce - mówił.
Staroście zadawano wiele pytań.
Kazimierz Kaźmierczak poruszył ważny temat nadzoru właścicielskiego nad
infrastrukturą drogową. Jego zdaniem
urzędnicy nie wykonują swoich obowiązków prawidłowo. Sprawa dotyczyła
niszczenia przez rolników przydrożnych
rowów - mimo zgłaszania tego problemu
brak jest jakiejkolwiek reakcji. Radny
prosił, aby starosta zmusił podległych mu
ludzi, by wyjechali w teren i zaczęli należycie wykonywać swoje obowiązki. Podając
konkretny przykład, mówił o kierowniku
Karnickim, który przez rok nie potrafił wydać nakazu oczyszczenia 150m długości
rowu, mówiąc, że załatwi to polubownie.
- Panie starosto, ile można czekać na
polubowne załatwienie, rok? - pytał radny.

Krycie dachów papĄ
termozgrzewalnĄ
Opierzenia
Blacharstwo
tel. 781 164 674

W odpowiedzi starosta stwierdził, że
pracowników w Powiatowym Zarządzie
Dróg jest za mało, a sprawcy niszczenia
rowów, nieprzyłapani na gorącym uczynku, robią to dalej. Udrożnienia rowów to
wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych,
ponieważ ludzie usuwają graniczne
kamienie i granice trzeba ponownie odtwarzać. Mówiąc o takich przypadkach,
zastanawiał się nawet, czy nie należy
informować o tym policji, gdyż usuwanie
kamieni granicznych i zaorywanie rowów
jest przestępstwem.
Wracając do problemu opieszałości kierownika Karnickiego, starosta
przyrzekł, że ten konkretny przypadek
sprawdzi i jeżeli urzędnik rzeczywiście
zaniedbał sprawę, zostanie ukarany.

Usprawiedliwiając go, tłumaczył, że decyzja administracyjna, jaką kierownik może
wydać, wcale nie oznacza, że otrzymujący
się do niej zastosuje; to może trwać rok
albo dłużej, bo czasami sprawą będą musiały zajmować się sądy administracyjne.
Dodał, że sam również jest zwolennikiem
polubownego załatwiania spraw.
Trochę zdziwiła mnie wypowiedź
pana starosty. Jeżeli prawdą jest, że już
rok czeka się na polubowne załatwienie
sprawy, bez wydania urzędniczej decyzji,
to rok ten został bezpowrotnie stracony.
Gdyby od razu wydano decyzję nakazującą udrożnienie rowu, a upomniany by się
nie zastosował, w tej chwili zajmowałby
się tym już sąd administracyjny, a starosta nie musiałby wysłuchiwać skarg na
urzędników.
Zastanawiam się też, czy urzędników
w PZD jest rzeczywiście tak mało, by nie
mogli, przynajmniej od czasu do czasu i
w poważnych sprawach, ruszyć w teren.
Wątpliwości budzi też stwierdzenie
pana starosty, że sprawcę zaorywania i
zasypywania rowów trzeba złapać na gorącym uczynku. Na gorącym uczynku należałoby łapać tego, kto wyrzuca na ulicy
papierek, bo po chwili wiatr go przeniesie
i sprawca staje się nieuchwytny. Ktoś, kto
na odcinku 150m zaoruje rów, nie musi
być złapany od razu. Prawdopodobnie
nikt obcy tego nie zrobił, a jeśli nawet, to
właściciel nieruchomości, chcąc uniknąć
kary, sam by to zgłosił.
Trzeba po prostu ruszyć w teren i
okiem gospodarza obserwować, co się
dzieje. Jeśli można nakazać rozebranie
nielegalnie postawionej budowli, można
też odnowić rów, a kosztami obciążyć
tego, co go zasypał, skoro, jak twierdził
starosta, jest to przestępstwem.
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Serdeczne podziċkowania
rodzinie, przyjacioâom, sĆsiadom, delegacjom,
ks. Mirosâawowi Jankowskiemu oraz wszystkim,
którzy wziċli udziaâ w ostatnim poīegnaniu

ğp. áukasza Noculaka
skâada
īona z córkĆ i rodzinĆ

Serdeczne podziċkowania
Rodzinie, przyjacioâom, sĆsiadom, delegacjom
oraz wszystkim, którzy zamówili msze ğw.,
zâoīyli wieĕce i kwiaty oraz uczestniczyli
w ostatniej drodze

ğp. Bogumiâa
g iâ K
Kowalczyka
skâada
īona z córkĆ i synem

Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

informuje,
Īe na tablicy ogáoszeĔ w UrzĊdzie Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, oraz na stronie internetowej
http//bip.wokiss.pl/grabownadprosna zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr
102 poz. 651 ze zm.), umieszczony zostaá wykazy nieruchomoĞci stanowiących wáasnoĞü Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, przeznaczonych
do dzierĪawy:
- nieruchomoĞü gruntowa poáoĪona w KuĨnicy Bobrowskiej
czĊĞü dziaáki ewidencyjnej nr 504/6 o pow. 1.00.00 ha
Informacja – pok.10
Tel. (62) 7305024 wew. 134

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Zenon Cegáa

tel. 62/732- 05 -85; 508 165 098; 508 165 097
kontakt@jarczak.com
w w w.jarczak.com

HURTOWNIA DEKARSKA
- DACHÓWKI, BLACHA, PAPA

tel: 62 730 83 10

- RYNNY, £UPEK, STRUKTONIT
- NARZÊDZIA, ELEKTRONARZÊDZIA
- BOAZERIA, DESKI TARASOWE, KVH
- LAKIERY, BEJCE, PIANKI, SILIKONY
- ŒRUBY, WKRÊTY, £¥CZNIKI
- OKNA DACHOWE

Rogaszyce 254
63-500 Ostrzeszów
www.dachy-mczekaj.pl

Pn-Pt: 7:00 - 19:00 So: 8:00 - 15:00

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa

dostawa w ciągu 24 godz.
RównieĪ zagraniczne
Grabów, tel. 606 644 466

ZostaĔ naszym fanem
na facebooku

oferuje

sprzedaż paliw
produkcji PKN Orlen
płynnych z dowozem
•
olej napędowy
•
olej opałowy
CENY DO NEGOCJACJI, FA VAT

Zapraszamy również
nież d
do stacji
LPG.

SZYBKO, TANIO
i SOLIDNIE

Przesyãki

kurierskie UPS
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tel. 662 1
132 200; 662 132 400
Ostrzeszów, ul. gen. Sikorskiego 60

tel. 665 288 014

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU, do godz. 1200, tel. 730-14-90.
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Przesyãki kurierskie
Àrmy GLS

tel. 505 325 777
Firma WAMAM

Szpachlowanie, gipsowanie,
malowanie, tapetowanie,
podwieszane su¿ty, suche
zabudowy, adaptacja
poddaszy, murowanie,
panele Ğcienne i podáogowe,
montaĪ drzwi, okien i
parapetów + obróbka i wiele
innych
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APTEKI
Plan dyİurów
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 8.07 do 14.07, tel. 730-00-76
„Drofarm” od 15.07 do 21.07, tel. 724-20-40
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.

