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Zmiana organizacji ruchu
w Grabowie
Urząd Miasta i Gminy uprzejmie
informuje mieszkaĔców i uĪytkowników dróg, Īe zostaáa wprowadzona
nowa organizacja ruchu na terenie
miasta Grabów nad Prosną. Zmiany
podyktowane są oddaniem do uĪytkowania wybudowanej obwodnicy na
ciągu wojewódzkiej nr 449 SycówBáaszki z poáączeniem z drogą nr 447
Antonin-Grabów. Ulice do tej pory bĊdące ciągami dróg wojewódzkich tracą swoje pierwszeĔstwo i w związku
z tym wymagają zmian w organizacji

ruchu dostosowanej do nowych poáączeĔ. JednoczeĞnie zwracamy siĊ z
gorącą proĞbą do uĪytkowników dróg
naszego miasta o baczne zwracanie
uwagi na znaki drogowe, zwáaszcza
w obrĊbie skrzyĪowaĔ ulic Szkolnej z
Dworcową i Przemysáową; Kolejowej z
Kaliską oraz Rynku.
Plan organizacji ruchu na terenie
Grabowa nad Prosną dostĊpny na
stronie internetowej Miasta i Gminy
Grabów: www.grabownadprosna.com.
pl

POLICJA
Kradli drzewo z lasu
W minioną sobotę (29.01), przed godz.
10.00, dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży drzewa z lasu w
leśnictwie Marcinki. Policjanci, którzy
natychmiast udali się na wskazane miejsce, zatrzymali na gorącym uczynku 26letniego M. Sz. (mieszkańca Ostrzeszowa) oraz 25-letniego A. P. (mieszkańca
powiatu kaliskiego). Sprawcy ukradli z
lasu mieszanego drzewo w ilości 12,5
m3 o wartości 1620zł, na szkodę Nadleśnictwa w Sycowie i Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego w Kaliszu. Sprawców
osadzono w policyjnym areszcie do
dyspozycji Prokuratora Rejonowego.
Za kradzież drzewa mężczyznom grozi
kara do 5 lat więzienia.
Ponadto okazało się, że jeden z nich
jest poszukiwany nakazem wydanym
przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, celem
doprowadzenia do zakładu karnego.
Postępowanie w sprawie prowadzi KPP
w Ostrzeszowie.

Dyskotekowy złodziej
22 stycznia, po godz. 22.00, dyżurny
ostrzeszowskiej policji otrzymał zgłoszenie od młodej kobiety, której, podczas zabawy na jednej z dyskotek, ktoś
zabrał z torebki telefon komórkowy
oraz aparat fotograficzny. Pokrzyw-

24 stycznia strażacy wypompowali
wodę z piwnicy budynku mieszkalnego
w miejscowości Chlewo. Przyczyną zdarzenia było pękniecie rury zasilającej budynek w wodę. Dzień później podobne
zdarzenie miało miejsce w Dębiczu, a27
stycznia w Bierzowie. W obu przypadkach przyczyną był przybór wód gruntowych na skutek topniejącego śniegu.
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dzona wartość utraconych rzeczy wyceniła na 600zł. Policjanci na miejscu
zdarzenia natychmiast ustalili sprawcę kradzieży. Okazał się nim 19-letni
mieszkaniec gminy Doruchów, który
skradzione przedmioty miał w kieszeni.
Jak się okazało, chłopak okradł w tym
lokalu jeszcze jedną kobietę - zabrał z
pozostawionej przez nią torebki 117zł.
Sprawca był pijany, badanie wykazało
ponad półtora promila alkoholu.
Skradzione przedmioty policjanci oddali ich właścicielkom, a złodzieja zatrzymli w policyjnej izbie zatrzymań, gdzie
dzień później usłyszał zarzuty.

24.01.2011 w miejscowoĞci
Grabów nad Prosną zaginąá
pies rasy beagle.
Na uczciwego znalazcĊ
czeka wysoka nagroda.
kontakt:
tel. 692 431 405

NIETRZEŹWI NA DROGACH
POWIATU
17.01., po godz. 21.00, Marcinki, D.K.
- mieszkaniec gminy Kobyla Góra – kierował renault, mając 1.06 mg/l (ponad
dwa promile alkoholu).
23.01., Kobyla Góra, ul. Sikorskiego, 20letni mieszkaniec Pisarzowic – kierował
oplem vectrą, mając 0,48 mg/l.
23.01., Kobyla Góra, 45-letni mieszkaniec Kobylej Góry – kierował motorowerem datex, mając 0,91 mg/l (prawie
dwa promile alkoholu).
28.01., Myślniew, 32-letni mieszkaniec
Sycowa – kierował fiatem uno, mając
0,52 mg/l (ponad promil alkoholu);

Podzičkowanie

Apelujemy do wszystkich
sprzedawców - sklepów, lokali gastronomicznych, barów,
„pubów” o koniecznoĞci sprawdzania dowodów toĪsamoĞci
máodych osób, które chcą kupiü
alkohol, jeĞli mają wątpliwoĞci,
co do ich peánoletnioĞci. Dorosáy wygląd máodego klienta nie
zawsze oznacza jego peánoletnioĞü
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26 stycznia w Ostrzeszowie na ul. Armii
Krajowej zapaliła się lampa uliczna. Działania straży polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz wezwaniu pogotowia energetycznego. Straty oszacowano na 2500zł.
29 stycznia w Mąkoszycach, w garażu
budynku gospodarczego, zapalił się prostownik. Ogień został ugaszony przed

przybyciem strażaków. Działania straży
polegały jedynie na przewietrzeniu pomieszczenia.
29 stycznia doszło do pożaru kotłowni
budynku masarni w Grabowie Pustkowiu. Przyczyną było prawdopodobnie
zwarcie instalacji elektrycznej. Straty
oszacowano na 30000zł. Uratowane
mienie wyceniono na 200000zł. Spaleniu uległa instalacja elektryczna, pompy
wodne, ocieplenie wewnętrzne kotłowni i ogólne wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania.

VIOLIS

Salon pielĊgnacji psów

CEKIN

Tel. 791-532-828
Kobyla Góra, Zuchowska 10

OGâOSZENIE
Zakáad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ogáasza, Īe posiada
do wynajĊcia nastĊpujące pomieszczenia:
1. 2 pomieszczenia Fizykoterapia/MasaĪ z wspólną áazienką (3,44m2)
oraz korytarzem (4,29m2):
a. „Pokój masaĪu” (nr 0,17) – powierzchnia 10,93m2
(ok. 4,65m x 2,20m) – z umywalką,
b. „Gabinet ﬁzykoterapii” (nr 0,18) – powierzchnia 16,91m2
(ok. 2,60m x 6,00m) – z umywalką i dostĊpem do Internetu.

Zostaþ konsultantkñ

AVON

moĔliwoĈè szybkiego
awansu
ZADZWOý: 782-47-94 wieczorem
lub wyĈlij sms 692 494 091

JĉZYK ANGIELSKI
•

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

tel. 695 720 177

Skáadamy serdeczne podziĊkowania Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
Niepeánosprawnych „AKTYWNI” w Doruchowie za umoĪliwienie nam
zbierania Ğrodków z 1% podatku na rzecz naszych dzieci oraz za uczciwe
rozliczenie wpáywów z tego tytuáu.
ĝrodki zebrane za poĞrednictwem stowarzyszenia pozwoliáy nam na
wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne oraz na rehabilitacjĊ naszych dzieci,
co jest bardzo waĪne dla ich zdrowia i dalszego rozwoju ﬁzycznego i psychicznego.
ChcielibyĞmy równieĪ pochwaliü „nasze stowarzyszenie’’ za dziaáania
na rzecz dzieci niepeánosprawnych, poniewaĪ jako pierwsze stowarzyszenie w naszym powiecie w ubiegáym roku realizowaáo projekt ,,OĞrodek
Wczesnej Interwencji” - wspomagający rozwój dzieci niepeánosprawnych,
mieszkających na terenie gminy Doruchów. W ramach realizowanego
projektu dzieci korzystaáy z zajĊü w zakresie kinezyterapii, logopedii oraz
pedagogiki specjalnej, które byáy prowadzone w sali rehabilitacyjnej i sali
doĞwiadczeĔ Ğwiata.
RównieĪ i w tym roku zwracamy siĊ z ogromną proĞbą o przekazywanie 1 % podatku na rzecz naszych dzieci za poĞrednictwem STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEàNOSPRAWNYCH „AKTYWNI”.
WdziĊczni Rodzice
Jakuba Skrobacza, Miáosza Szczepaniaka i Kacpra Niewiejskiego
Dane Organizacji PoĪytku Publicznego, które naleĪy wpisaü do rozliczenia rocznego:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEàNOSPRAWNYCH
„AKTYWNI”

NR KRS 0000014273

Podaruj Oli 1% podatku

usãugi fryzjerskie
tel. 782 841 091

ZâE
WANIE
PARKO

Chyba tylko ciĊĪko myĞlący kierowcy mogli wybraü
takie miejsca do parkowania.

Pozory mylą,
dowód nie

STRAĒ

•

3

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

2. Pomieszczenie pod solarium (nr 0,7) – powierzchnia 4,83m2 (ok.
2,10m x 2,30m) – z peáni wydajną wentylacją pod kaĪdy rodzaj solarium.
3. Pomieszczenie na piĊtrze (nr 1,11) – powierzchnia 18,75m2 – z dostĊpem do internetu.
Oferty dotyczące wynajmu prosimy kierowaü na adres sport@zecostrzeszow.pl lub osobiĞcie w siedzibie ﬁrmy Zakáad Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o., ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów do 11.02.2011r. Propozycje winny byü zgodne z przeznaczeniem pomieszczeĔ. Po zapoznaniu z
ofertami zostanie zorganizowane spotkanie, na którym przeprowadzona
bĊdzie licytacja sáowna. Istnieje moĪliwoĞü uzyskania dodatkowych informacji oraz zobaczenia pomieszczeĔ po wczeĞniejszym umówieniu z kierownikiem páywalni pod nr tel. 62 584 61 85.

Prosimy wszystkich o pomoc dla chorej na biaãaczkõ Oli. Na jej rzecz
moēna oddaç 1% podatku. Pamiõtajmy o chorej dziewczynce podczas rocznego rozliczenia! Nic nas to przecieē nie kosztuje. Oto dane
fundacji:
FUNDACJA MUSZKIETERÓW
ul. Janikowska 33
61 – 070 Poznaý
KRS 0000109501 NIP 782-22-40-461
27 1090 1463 0000 0000 4673 1720
dla Aleksandry Gođdzik.

Za wszystkie darowane kwoty serdecznie dziõkujemy!

BAJKOLANDFERIE CZYNNIENE
W

Ul. Gorgolewskiego 3 (naprzeciw kina)

ZAPRASZA
Dzieci w wieku od 1-10 lat
Czynne:
wt.-pt. 13.00 – 20.00
sobota 11.00 – 20.00
niedziela 12.00 – 20.00

Indywidualne godz. otwarcia dla szkóâ, przedszkoli.
Wynajmujemy salkċ urodzinowĆ, imieninowĆ.
tel. 665 649 325
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