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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!

WSPARCIE OD MARSZAàKA DLA WSI MORAWIN

red. Krzysztof Juszczak

Tego samego dnia wicemarszaáek
K. Grabowski i dyrektor S.Piotrowski,
na zaproszenie dyrektor SP w Morawinie - p. Joanny KrzyĪaĔskiej-Hyáki,
wrĊczyli „autochodzik”, dziĊki któremu
najmáodsi uczestnicy ruchu drogowego
bĊdą mogli, poprzez zabawĊ, uczyü siĊ
zasad bezpiecznej jazdy i poruszania
siĊ po drodze.
Wszystkim goĞciom dziĊkujemy

tel. 695 385 509

13. sesja Rady Gminy Kobyla Góra

WZAJEMNA POMOC
W KWESTII DRÓG
6 listopada zebraáa siĊ po raz 13.
w tej kadencji Rada Gminy Kobyla
Góra. Sesja, choü trzynasta, przebiegáa sprawnie i bez zgrzytów. PodjĊto
na niej dwie uchwaáy.
Pierwsza dotyczyáa udzielenia pomocy ¿nansowej dla powiatu
ostrzeszowskiego. Chodzi o wsparcie
inwestycji na drogach i chodnikach
powiatowych w roku 2016, w ramach
zgáaszanych przez powiat projektów.
Dotyczy to gáównie inwestycji, które
bĊdą realizowane w gminie Kobyla
Góra. Przeznaczono na ten cel 200
tys. zá. Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni podjĊli podobną uchwaáĊ - o udzieleniu pomocy ¿nansowej
gminie Kobyla Góra, równieĪ w wysokoĞci 200 tys. zá. Wprawdzie niektórzy
mieli pewne obawy, ale, jak widaü, wójt
i radni kobylogórscy sáowa dotrzymali
i uchwaáĊ „zwrotną” , oferującą pomoc
dla powiatu ostrzeszowskiego, podjĊli.
To wzajemne wsparcie umoĪliwi kaĪdemu z samorządów aplikowaü o Ğrodki
na inwestycje drogowe.

Druga z uchwaá dotyczyáa zbycia
przez gminĊ lokalu mieszkalnego
w miejscowoĞci Rybin. Jest to lokal
obecnie niezamieszkany, o powierzchni 62m2, znajdujący siĊ w budynku
wielorodzinnym. Do tego dochodzą
pomieszczenia gospodarcze. Zarówno tĊ, jak i poprzednią uchwaáĊ Rada
Gminy podjĊáa jednogáoĞnie.
Jednym z istotnych punktów programu obrad byáa informacja o stanie realizacji zadaĔ oĞwiatowych na
terenie gminy Kobyla Góra. Komisja
oĞwiaty doĞü dokáadnie przeanalizowaáa tĊ informacjĊ, którą uzupeániono
o wyniki nauczania oraz wykaz imprez
i konkursów szkolnych. OsiągniĊü nie
brakuje, ale oĞwiata to takĪe „studnia
bez dna” dla gminnych budĪetów. Tutaj wydatki oĞwiatowe stanowią okoáo
poáowy budĪetu. Gmina zaĞ dopáaca do
otrzymywanych subwencji oĞwiatowych
okoáo 1,5mln zá rocznie. Niemaáo, lecz,
póki co, nikt nie mówi o likwidacji czy
reorganizacji maáych wiejskich szkóá.
K.J.

18.11.2015
17.11.2010

W piątek, 23 paĨdziernika, w Morawinie (gm. Doruchów) odbyáo siĊ
uroczyste otwarcie i poĞwiĊcenie nowego chodnika i parkingu, wykonanego w ramach konkursu „PiĊknieje
wielkopolska wieĞ”.
Dotacja Samorządu Województwa
Wielkopolskiego wyniosáa 29 982 zá,
a Ğrodki wáasne gminy Doruchów to 13
018 zá. Dokumentacja zostaáa sporządzona z funduszu soáeckiego.
W uroczystoĞci wziĊli udziaá: wicemarszaáek Województwa Wielkopolskiego - K. Grabowski, dyrektor WORD
w Kaliszu - S. Piotrowski, starosta L.
Janicki, radny M. Ptak, wójt gminy
Doruchów - J. Wilkosz wraz z pracownikami UrzĊdu, radny gminny L. Dyba,
soátysi: Paweá Fras i Wioletta Tekieli,

oraz mieszkaĔcy. PoĞwiĊcenia inwestycji dokonaá ks. proboszcz B. Wesoáy.
MieszkaĔcy nie kryją zadowolenia - inwestycja poprawi ich komfort
i bezpieczeĔstwo.

za zainteresowanie i okazaną pomoc.
soátys soáectwa Skarydzew
Paweá Fras

INWESTYCJA WOJEWÓDZKA
W KSIĄĩENICACH ZAKOēCZONA!

Bledzianów wypiĊkniaá

W poniedziaáek, 9 listopada, odbyáo
siĊ uroczyste otwarcie przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 449 w KsiąĪenicach. Zadanie realizowaá Samorząd
Województwa Wielkopolskiego, a jego
áączna kwota wyniosáa 2 mln 121 tys.
zá, w tym udziaá Miasta i Gminy Grabów
nad Prosną - 145 tys. zá. Zakres inwestycji obejmowaá: wykonanie nakáadki
oraz zjazdów, ustawienie krawĊĪników,

oporników oraz obrzeĪy; wykonanie
oznakowania pionowego oraz poziomego. Zadanie byáo realizowane w trzech
etapach w latach 2013-2015.

Spotkanie rozpoczĊáo uroczyste przeciĊcie wstĊgi, a nastĊpnie
zaproszeni goĞcie udali siĊ do sali
OSP w KsiąĪenicach. Rada Soáecka

Przebudowa drogi ma za zadanie
poprawiü komfort, ale przede wszystkim bezpieczeĔstwo mieszkaĔców,
szczególnie dzieci i máodzieĪy.
W uroczystoĞci udziaá wziĊli: wicemarszaáek Województwa Wielkopolskiego K. Grabowski, starosta L.
Janicki z czáonkami Zarządu Powiatu:
M. Ptakiem i Z. Witkowską, przewodnicząca Rady Miejskiej Grabowa - Genowefa PorĊba z radnymi, burmistrz
Zenon Cegáa z pracownikami UrzĊdu,
prezes ¿rmy SIDROG - Paweá Mocny,
kierownik RDW w Ostrowie Wlkp. Ryszard Wasiela, soátysi i mieszkaĔcy
KsiąĪenic.

w imieniu mieszkaĔców nie kryáa zadowolenia, wyróĪniając pamiątkowymi dyplomami tych, którzy byli zaangaĪowani
w powstanie inwestycji oraz skutecznie
o nią zabiegali. Byli to: wicemarszaáek
K. Grabowski i W. Jankowiak, radny
M. Ptak, soátys wsi KsiąĪenice BoĪena
Idzikowska.
Spotkanie byáo takĪe okazją do
uroczystego otwarcia wyremontowanej w ramach konkursu „PiĊknieje
wielkopolska wieĞ” sali OSP. Dotacja
z UrzĊdu Marszaákowskiego wyniosáa
28 450 zá, z MiG Grabów nad Prosną
16 050 zá, a z funduszu soáeckiego
5 500 zá.
www.grabownadprosna.com.pl

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo

BUDOWA DOMÓW
OD PODSTAW

Dobra droga osiedlowa
ZakoĔczyáa siĊ realizacja projektu pod nazwą „Bledzianów - dĊbowa
kraina”, wspóá¿nansowanego przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
w związku z V edycją konkursu „PiĊknieje wielkopolska wieĞ”. Kwota dotacji wyniosáa 29 000,00 zá.
W ramach zadania wykonano nastĊpujące prace:
1. UáoĪenie kostki brukowej wokóá
sali wiejskiej w Bledzianowie wraz
z uáoĪeniem ozdobnego motywu
liĞcia dĊbu przed budynkiem.
2. Ustawienie altanki za salą wiejską
w celu utworzenia miejsca do organizacji imprez plenerowych integrujących mieszkaĔców soáectwa.
3. Wykonanie nowego ogrodzenia
wokóá zbiornika wodnego przy
sali wiejskiej.
CzĊĞü prac takich jak: prace rozbiórkowe i montaĪ ogrodzenia, wykonali
samodzielnie mieszkaĔcy Bledzianowa
w ramach pracy wáasnej.
www.ostrzeszow.pl

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE

PROJEKTY, MONTAĩ,
SPRZEDAĩ
602 460 571
www.kominki-tomek.pl

Auto do ćlubu

Audi A6 limuzyna
luksusowo wyposaēona,
nowy model
Przewóz osób - VW T4
tel. 602 469 851

Do koĔca listopada mają siĊ zakoĔczyü prace na ulicy Estkowskiego
i osiedlu Bielany, przed budynkiem sali
sportowej w Mikstacie.
- Zakres robót obejmuje poáoĪenie
na ulicy nowej nawierzchni asfaltowej
o dáugoĞci 450m, odcinka z kostki brukowej o dáugoĞci 938m oraz chodnika
na odcinku 233m. Ponadto wykonawca
zobowiązany jest do utwardzenia placu
o powierzchni 582 m2 z chodnikiem.
Koszt caáego zadania wynosi 466 tys.
záotych, a inwestycja w caáoĞci ¿nan-

sowana jest z budĪetu samorządu mówi Dariusz Puchaáa z UrzĊdu Miasta
i Gminy w Mikstacie.
Realizacja tego zadania oznacza
uporządkowanie terenu na osiedlu Bielany i ulicy Estkowskiego, w pobliĪu
osiedla bloków mieszkalnych i budynku
sali sportowej. To najwiĊksza i najbardziej kosztowana inwestycja drogowa,
realizowana w tym roku przez samorząd
mikstacki.
PK

KIEROWNIK BUDOWY
693 635 565

INSPEKTOR NADZORU
www.abcnadzory.pl

ZUP MEBLEX

Meble do Twojego ogrodu
pod zamówienie klienta.
Budy, domki, ławy, altany, stoły, krzesła,
huśtawki, place zabaw dla dzieci,
domy drewniane pod klucz
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

GâADZIE
GIPSOWE
SZLIFOWANE
PLANEXEM

(profesjonalny kosztorys gratis)

OCIEPLANIE
BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia
wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

