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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.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!

MEDAL DLA ZOFII
STARZYēSKIEJ

red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509.

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GRABOWA

CZY SàOWA ZAMIENIĄ SIĉ
W CZYNY?
Wiele padáo sáów na ostatniej
sesji Rady Miejskiej w Grabowie, ale
teĪ poruszono na niej bardzo duĪo
spraw dziejących siĊ w Grabowie.

KOĝCIÓà DO WZIĉCIA
Pierwszy wypowiadaá siĊ burmistrz Zenon Cegáa. Skupiá siĊ na
realizacji uchwaá i rozporządzeĔ wydanych w czasie wakacyjnej przerwy.
Mówiá teĪ o planowanych na jesieĔ
inwestycjach. Gáównie bĊdą to naprawy dróg, np. nakáadki bitumiczne,
mające zostaü zrobione na ulicach:
Konopnickiej, Mickiewicza i Asnyka.
ZaĞ WZD ma do koĔca listopada
zrealizowaü budowĊ chodnika w
KsiąĪenicach. Przetarg na wykonanie chodnika wygraáa ¿rma z Báaszek.
Zabezpieczono teĪ przewóz dzieci do
szkóá.
Burmistrz mówiá równieĪ o moĪliwoĞci bezpáatnego przejĊcia przez
miasto koĞcioáa poewangelickiego,
bĊdącego w zasobach Skarbu PaĔstwa. ZasiĊgnąá w tej kwestii opinii
mieszkaĔców - dotąd wypowiedziaáo
siĊ 127 osób, z których 59 byáo przeciwnych przejĊciu nieruchomoĞci.
Jak widaü opinie są niemal w poáowie
podzielone, co nie powinno dziwiü, bo
choü „prezent” wydaje siĊ kuszący,
to przecieĪ trzeba wiedzieü, co z tym
fantem zrobiü, jak zagospodarowaü
obiekt i jakie koszty (pewnie niemaáe)
wygeneruje taka adaptacja i utrzymanie obiektu.

1044 ha zalanych upraw, a straty
oszacowano na kwotĊ blisko 2,5 mln
zá, co nie oznacza, Īe zostaną w peáni
zrekompensowane.

NIE MA WORKÓW - BĉDĄ
KARY DLA FIRMY
ĝmieci - to wciąĪ temat wzbudzający sporo emocji. W swoim
sprawozdaniu burmistrz przyznaá,
Īe wystąpiáy káopoty z pojemnikami
i workami na odpady.
- Dziaáające na terenie gminy
konsorcjum - EKO Region i ZOiGO
MZO z Ostrowa, nie spisaáo siĊ, dlatego za sierpieĔ bĊdą im naliczane
kary za niewywiązywanie siĊ z umowy - zapewniá burmistrz.
Do tematu Ğmieciowego wrócono podczas interpelacji. Radna G.
Jaszczyk i wiceprzewodniczący J.
Cegieáka podnieĞli sprawĊ worków
na odpady segregowane, chodziáo
gáównie o braki w tym zakresie, i kody kreskowe na workach. Cegieáka
postulowaá, by wyznaczyü punkt, w
którym mieszkaĔcy mogliby odbieraü
zapasowe folie. Z wyjaĞnieĔ wynika,
Īe worki, z kodami lub bez, w kaĪdej
iloĞci bĊdą odbierane, przynajmniej

do koĔca bierzącego roku.

PARKING ZAMIAST
OGRÓDKA
Interpelacje radnych dotyczą niemal wszystkich tematów, waĪnych dla
lokalnych spoáeczeĔstw. Rozpocząá
R. Biel pytaniem o termin wykonania
chodnika w KsiąĪenicach. Radny
przyznaá, Īe ta sprawa interesuje go
równieĪ dlatego, Īe jego rodzinna
Bukownica jest nastĊpna w kolejce.
Kilka problemów zgáosiá wiceprzewodniczący Rady - J. Cegieáka.
Zaproponowaá, by Poczta Polska
urządziáa parking dla swoich klientów wokóá zajmowanego budynku,
kosztem podwórza i przydomowego
ogródka. „Znam zwyczaje naszej
spoáecznoĞci…” mówiá radny Cegieáka, przekonując, Īe przygotowywany
przy dawnej szkole rolniczej parking
jest zbyt daleko od poczty, wiĊc
trzeba szukaü parkingu bliĪej, nawet
kosztem marchewki.

PRĄD OSZCZĉDZAMY PàACIMY CORAZ WIĉCEJ
Radny nawiązaá takĪe do ciemnoĞci panujących w Grabowie zaraz po

CZYM JECHAû DO
SZKOàY?
Gáos zabraáa równieĪ G. Jaszczyk, zobligowana (jak powiedziaáa)
przez rodziców máodzieĪy, których
dzieci uczĊszczają do szkóá ponadgimnazjalnych w Ostrowie Wlkp., a
autobusy tam nie kursują. Rodzice
proszą burmistrza, by wpáynąá na
MZK w Ostrowie na tyle skutecznie,
Īeby przywrócona zostaáa linia
autobusowa. O utrudnionej z racji
braku autobusów, dostĊpnoĞci dzieci
do szkóá mówiá takĪe przewodniczący Piotr KiciĔski. Wspomniaá teĪ
o dziurach w drodze w Grabowie
Pustkowiu. Pytaá o termin wykonania sieci wodociągowej w Grabowie
Wójtostwie. Tam juĪ kilkakrotnie byáy
awarie i najwyĪszy czas coĞ z tym
zrobiü.

Przewodniczący byá teĪ przeciwny wprowadzaniu do budĪetu
Ğrodków na remont parkanu parkowego. Nieznana bowiem jest dotąd
koncepcja, nie ma teĪ (póki co) zgody konserwatora zabytków. Radni
w wiĊkszoĞci poparli ten wniosek,
odsuwając sprawĊ przebudowy parkanu, ale nie przerywając prac nad
projektem.

Jak pamiĊtamy, tegoroczna
ulewna wiosna wyrządziáa niemaáe
szkody w uprawach rolniczych. W
gminie Grabów te straty byáy szczególnie dotkliwe. Wedáug kryteriów
Ministerstwa Rolnictwa, w oparciu o
wytyczne wojewody wielkopolskiego,
aĪ 147 z nadesáanych wniosków dotyczyáo gospodarstw, w których straty
wyniosáy 30% i wiĊcej. Stanowiáo to

W ubiegáym tygodniu zadzwoniá
do mnie pracownik jednego z przedsiĊbiorstw znajdujących siĊ na terenie gm. Kobyla Góra, który poprosiá
mnie, Īebym zajĊáa siĊ sprawą dotyczącą „niewáaĞciwoĞci” panujących
w jego ¿rmie.
- JesteĞmy Ĩle traktowani,
wiĊkszoĞü z nas ma tu tylko umowy
zlecenie, pracujemy po dziesiĊü,
dwanaĞcie godzin, a mamy tylko jedną krótką przerwĊ, jak chcemy sobie
póĨniej zrobiü kawĊ, to po kryjomu,
tak Īeby szefowa nie widziaáa. Latem,
gdy jest gorąco, nie dostajemy nawet
wody do picia, a kaĪdy pracodawca
ma chyba obowiązek, Īeby ją kupiü.
Jest kilka osób, w tym ja, którzy mamy umowy na staáe - w tej ¿rmie pracuje siĊ przez okoáo 9-10 miesiĊcy,
poniewaĪ w wiĊkszoĞci jest to praca
sezonowa, zimą nie ma co robiü,
dlatego siedzimy w domu.
Jako pracownicy jesteĞmy oburzeni, poniewaĪ pracując przez te
dziewiĊü miesiĊcy nie moĪemy wykorzystaü urlopu, który nam siĊ naleĪy - w niektórych przypadkach jest
to dwadzieĞcia szeĞü dni. MyĞlĊ, Īe
skoro go nie wykorzystujemy, to powinniĞmy mieü za niego zapáacone,
jednak nasza szefowa uwaĪa inaczej,
táumaczy, Īe nie moĪe nam wypáaciü
tych pieniĊdzy, poniewaĪ zimą, jak
nie ma roboty, to musi nam z czegoĞ
pozapáacaü ZUS. To siĊ w gáowie nie
mieĞci, Īeby tak postĊpowaü. ProszĊ

póánocy. Chodzi o oszczĊdnoĞü prądu i wyáączanie o tej porze lamp, co
od przynajmniej roku jest stosowane.
W związku z tym wiceprzewodniczący zaproponowaá, by na komisjach
przygotowaü harmonogram wáączeĔ
i wyáączeĔ Ğwiatáa. Od razu teĪ
zaznaczyá, Īe do godz. 1.00 w nocy
Ğwiatáo musi byü wáączone. Do tematu energii nawiązaá teĪ S. Nieáacny,
dokonując porównaĔ wydatków za
prąd. Okazuje siĊ, Īe mimo wprowadzonych oszczĊdnoĞci w zuĪyciu
prądu, suma opáat jest coraz wiĊksza.

PARKAN MOĩE
ZACZEKAû

POKàOSIE WIOSENNYCH
ULEW

ZáoĞliwoĞü?
przyjechaü któregoĞ dnia na halĊ, na
pewno znajdą siĊ osoby, które bĊdą
chciaáy z panią porozmawiaü - te
sáowa usáyszaáam w sáuchawce.
Nie bagatelizując sprawy, w ĞrodĊ - 11 wrzeĞnia, udaáam siĊ w okolice Kobylej Góry, by porozmawiaü z
ludĨmi, których dotyczy ten problem.
Niestety, chĊtnych do rozmowy nie
byáo - „my na swojego pracodawcĊ
gadaü nie bĊdziemy” - mówiáy spotkane przeze mnie panie.
Udaáam siĊ zatem do brygadzistki, by udzieliáa mi wiĊcej informacji.
- JeĪeli panie pracują przez
osiem godzin, to przysáuguje im
dwadzieĞcia minut przerwy, jeĪeli są
nadgodziny, to nikt nie zabrania im
zrobiü sobie kawy czy herbaty, sama
ustalam te przerwy.
ProszĊ spojrzeü, ile tu jest zgrzewek wody, kaĪdy moĪe piü do woli
- táumaczyáa „szefowa” grupy, a nastĊpnie odesáaáa mnie do wáaĞcicielki
przedsiĊbiorstwa, która tak wyjaĞnia
tĊ sprawĊ:
- Wykonujemy prace sezonowe,
dlatego nie moĪemy kaĪdemu zapewniü umowy o pracĊ. Owszem, są
u nas osoby, które pracują na umowĊ
zlecenie, trzynaĞcie osób zatrudnionych jest na staáe.
ProszĊ spojrzeü na te dokumenty. Wynika z nich wyraĨnie, Īe
panie dostają pieniąĪki za urlop juĪ
w poáowie wrzeĞnia, natomiast urlop
jest wpisany w styczniu nastĊpnego
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roku, gdy nie ma pracy.
Nasi pracownicy táumaczą siĊ,
Īe wrzesieĔ jest trudnym miesiącem, dzieci idą do szkoáy, trzeba
kupiü opaá, ja to rozumiem. KaĪda
dziewczyna osobiĞcie przychodzi po
te pieniądze i podpisuje ich odbiór.
Wypáacamy tyle, ile siĊ naleĪy.
Mając dwadzieĞcia szeĞü dni
urlopu, panie mogą spokojnie w
styczniu odpoczywaü w domu.
PóĨniej same wypisują wniosek o
urlop bezpáatny, który wykorzystują
w lutym, a od marca zaczynają juĪ
pracĊ. OczywiĞcie ZUS mają opáacony normalnie. Posiadam archiwa
z kilku lat. Są takie dni, kiedy trzeba
zostaü dáuĪej, ale nikt do tej pory siĊ
nie skarĪyá, bo przecieĪ za wszystko
ma zapáacone. Wiem nawet, Īe co
niektórzy palą papierosy, ale nikogo
za to nie goniĊ, kaĪdemu naleĪy siĊ
chwila przerwy.
WodĊ kupujemy w markecie,
bierzemy na to faktury. Jak moĪna na
nas takie rzeczy opowiadaü - koĔczy
rozmowĊ wáaĞcicielka ¿rmy.
Zapoznaáam siĊ z dokumentami,
widziaáam podpisy pracowników kwitujących odbiór pieniĊdzy za urlop,
jak równieĪ i faktury za wodĊ.
To, co usáyszaáam w zeszáym
tygodniu w sáuchawce, okazaáo siĊ
nieprawdą. Nie wiem, co kierowaáo
osobą, która do mnie zadzwoniáa chciaáa siĊ „za coĞ” odegraü na swoim pracodawcy, wprowadziü mnie w
báąd, a moĪe byáa to zwykáa, ludzka
záoĞliwoĞü lub próba „podáoĪenia
Ğwini” komuĞ, komu siĊ powiodáo?
A. àawicka

Rada Miejska uchwaliáa równieĪ
przyznanie poĞmiertnie medalu „ZasáuĪony dla Miasta i Gminy Grabów
nad Prosną” pani ZOFII IRENIE
STARZYēSKIEJ - znakomitemu
pedagogowi, nauczycielce jĊzyka
polskiego, historii, a takĪe jĊzyków
obcych. Ucząc w grabowskiej szkole
od 1945r., wychowaáa kilka pokoleĔ
máodzieĪy w duchu patriotyzmu,
cieszyáa siĊ szacunkiem i uznaniem.
Radni nie mieli wątpliwoĞci, przyznając medal pani Zo¿i. Od gáosu wstrzymaá siĊ jedynie radny KaĨmierczak,
wyjaĞniając, Īe nie miaá moĪliwoĞci
poznaü nauczycielki osobiĞcie.

GàOS RADNYCH POWIATU
Pod koniec sesji do gáosu doszli
radni powiatu. S. O¿erski, wychodząc
naprzeciw propozycji Rady, przedstawiá sprawozdanie ze swej dziaáalnoĞci
w Radzie Powiatu. Z kolei M. Gorzelanna zwróciáa uwagĊ na zarywający
siĊ chodnik wokóá krzyĪa i skweru u
zbiegu ulic: Ostrzeszowskiej, Przemysáowej i Szkolnej.
- Chyba nie jest to tak wielka
inwestycja, by nie moĪna byáo doprowadziü tego miejsca do porządku
- mówiáa radna.
Krótkie sprawozdanie z dziaáalnoĞci w 2012r. komisji oĞwiaty przedstawiá jej przewodniczący - Z. Palat.

NIE ZAMIATAû POD
DYWAN - APELUJE
IWAēSKI
Na sesji radni przyjĊli teĪ informacjĊ o ochronie p. poĪ. na terenie
MiG Grabów. PoniewaĪ przyjĊli ją bez
odczytywania, wzbudziáo to niezadowolenie soátysa IwaĔskiego. „Mamy
prawo wiedzieü, co siĊ dzieje, jakie są
wydatki, na co, po co? A nie wszystko
zamiataü pod dywan. Kolesiostwo?”.
Zgáosiá wiĊc kilka szczegóáowych
pytaĔ, z których wynikaá zarzut niegospodarnoĞci OSP. Odpowiadaá na nie
prezes OSP Grabów – Jan Kozikowski. WyjaĞniá m.in., Īe do obchodów
80-lecia straĪy poĪarnej gmina nie
doáoĪyáa ani záotówki, bo teĪ nie ma
takich moĪliwoĞci prawnych, a poza
tym OSP nie wystąpiáo o Īadne Ğrodki. Co innego dziaáalnoĞü operacyjna
OSP, do czego gmina jest ustawowo
zobowiązana.
Odpowiedzi burmistrza na pytania i interpelacje radnych zakoĔczyáy
tĊ bogatą w sáowa (oby nie tylko)
sesjĊ.
K. Juszczak

Faászywa pracownica
gazowni
O tym, Īe coraz czĊĞciej odwiedzają nasze domy róĪnej maĞci
domokrąĪcy, a takĪe faászywi
inkasenci - pisaliĞmy wielokrotnie.
W minionym tygodniu osoba taka
pojawiáa siĊ na os. Zamkowym w
Ostrzeszowie. Tak mówi mieszkanka jednego z bloków: Byáa to
máoda kobieta, która podawaáa siĊ
za pracownicĊ gazowni. PoniewaĪ
bardzo ten fakt mnie zastanowiá,
zadzwoniáam do pracownika spóádzielni mieszkaniowej, który zwykle
przychodzi sprawdzaü urządzenia
gazownicze. On, zdziwiony tą sytuacją, wykluczyá, by ktoĞ od nich
przeprowadzaá jakieĞ pomiary.
Otwarcie powiedziaáam tej pani, Īe
jest oszustką, wówczas speszona
opuĞciáa moje mieszkanie.
Nasza rozmówczyni nie wie, ile
mieszkaĔ czy bloków zdąĪyáa do
tego momentu owa „pracownica
gazowni” odwiedziü.
Szkoda, Īe nikt o tym zdarzeniu
nie powiadomiá policji - mówi rzecznik ostrzeszowskiej KPP - Ewa Jakubowska - wówczas patrol policyjny
czym prĊdzej by tam przyjechaá i
wylegitymowaá podejrzaną osobĊ.
Ale dobrze, Īe zostaáa zachowana
czujnoĞü, o co zawsze apelujemy.
Wygląda na to, Īe nie doszáo

nigdzie do wyáudzenia pieniĊdzy,
ale moĪe chodziáo w tym przypadku
o wstĊpne rozeznanie. W kaĪdym
razie mieszkanka osiedla, a wraz
z nią takĪe i my apelujemy po raz
kolejny o rozwagĊ i ostroĪnoĞü
przy wpuszczaniu do mieszkania
osób podających siĊ za inkasenta,
ankietera lub innego „fachowca”, czy
teĪ kogoĞ oferującego „najlepszy towar”. Nie twierdzimy, Īe zawsze są
to oszuĞci, ale czujnoĞü zachowaü
trzeba.
K.J.

ZUP MEBLEX

Meble do Twojego ogrodu pod
zamówienie klienta.
Budy, domki, ławy, altany, stoły, krzesła, huśtawki, place zabaw dla dzieci
www.zupmeblex.cba.pl
email: krzysztofkluska@wp.pl
tel. kom. 781 786 527

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

