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W przydrożne drzewo!
Tuż przed północą, 8 lutego, w Potaśni, 26-letni mieszkaniec naszego powiatu,
kierujący BMW, uderzył w przydrożne drzewo. Okazało się, że kierujący nie dostosował prędkości jazdy do panujących na drodze warunków, zjechał na pobocze, BMW
uderzyło w drzewo po lewej stronie drogi. Kierujący oraz troje pasażerów zostali
przewiezieni do szpitala w Ostrzeszowie. Od sprawcy wypadku policjanci wyczuli
wyraźną woń alkoholu, pobrano od niego krew do badania. Czynności w sprawie
prowadzi KPP w Ostrzeszowie.

LUTOWA DZIEWCZYNA

Załatajcie wreszcie te

dziurska

„Panie starosto, do pomocy ma pan
różne służby i dziesiątki urzędników,
niech każe im pan ruszyć z wygodnych
stołków te cztery litery i niechże wyjdą
zobaczyć, jak wygląda to, za co są odpowiedzialni. Przejazd kolejowy na drodze
w Bukownicy to dla nas codzienna
udręka - mówi osoba mieszkająca w
tej miejscowości. - Każdego dnia po
wielokroć musimy przejeżdżać po tych
dziurskach i niszczyć swoje samochody.
Nic was to nie obchodzi? Oczywiście
powiecie, że to nie wasza droga i nie
wasz kłopot, ale to my was wybieramy
i wy w naszym imieniu macie obowiązek występować, domagając się

naprawy. Ponadto gdyby nie starostwo
i chęć przejęcia linii kolejowej, po której mają jeździć drezyny, to pewnie tory

Z gáĊbokim Īalem i smutkiem Īegnamy
Naszego KolegĊ

ĝP.

Przemysáawa
Mądrego

byłyby już dawno zdemontowane i droga
wyrównana. Proszę się dokładnie zastanowić, czy będąc użytkownikiem torów,
nie macie przypadkiem obowiązku dbać
o ten przejazd, bo odszkodowania będą
droższe niż porządna naprawa tych
dziur.
Nic dodać nic ująć. Myślę, że pan
starosta nawet nie będzie się zastanawiał, tylko jako odpowiedzialny samorządowiec każe wszystko naprawić i to
porządnie, nie tak, że w dziurę wrzuca
się zimną masę, udeptując ją nogami, i
tak w koło Macieju. Starostwo nie zbankrutuje, gdy porządnie naprawi dziury
przy swoich torach, nawet funduszy
mu nie ubędzie, bo pozbawienie premii
odpowiedzialnych za te zaniedbania
zrekompensuje koszty. Wyborcy będą
wdzięczni i to nie tylko ci z Bukownicy.

Jan Jangas

Ilona

Urzędowe
złomowanie pojazdów
Pomożemy Ci pozbyć się starego lub uszkodzonego pojazdu.

Sporządzimy odpowiednią
dokumentację wymaganą
przez wydział komunikacji
i firmy ubezpieczeniowe.
Operacja kasacji jest
bezpłatna.
Zapewniamy odbiór
własnym transportem.
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pracownika Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie.
Rodzinie Zmaráego

wyrazy szczerego wspóáczucia
skáadają:
Starosta Ostrzeszowski oraz pracownicy Starostwa

Firma Wieliczko
tel. 509-953-555

