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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.

Najechaã na tyã
cičİarówki

Kolizja
w Siedlikowie

2 kwietnia w Ostrzeszowie, na al. Wojska Polskiego
doszło do kolizji renault trafic z samochodem ciężarowym Iveco – okazało się, że osobówka najechała
na tył ciężarówki. Na szczęście nikt nie został ranny.
Akcja strażaków trwała prawie godzinę.

29 marca o godz.
14.00 na skrzyżowani dróg w Siedlikowie mieszkaniec
gm. Ostrzeszów,
kierujący renault
megane, nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu prawidłowo
jadącemu
busowi marki Ford
Transit, przez co
doprowadził
do
zderzenia
aut.
Uczestnicy
kolizji byli trzeźwi.
Sprawca ukarany
został mandatem
karnym.

Komu przeszkadzaãy?
W minionym tygodniu nieznany sprawca (lub sprawcy) zniszczyli
(powybijali szyby) w wiatach przystankowych w Ligocie i w Bierzowie.
DewastacjĊ przystanków do Komendy Powiatowej w Ostrzeszowie
zgáosiá Urząd Gminy w Kobylej Górze – trwa dochodzenie. Miejmy nadziejĊ, Īe policji uda siĊ ustaliü wandali i przykáadnie ich ukaraü.

KàOPOTY Z WODĄ

POLICJA
Pijany rowerzysta
spowodowaã wypadek
W sobotĊ, 2 kwietnia, po godz.12.00
w KuĨnicy Starej 36-letni mieszkaniec gm. Grabów, kierując rowerem
nagle skrĊciá w lewo wprost pod jadącego za nim vw golfa. Rowerzysta odniósá obraĪenia ciaáa i zostaá
zabrany przez pogotowie ratunkowe.
Okazaáo siĊ, Īe byá nietrzeĨwy - przeprowadzone badanie wykazaáo ponad dwa promile alkoholu (1,23 mg/l).
PostĊpowanie w tej sprawie prowadzi
KP w Grabowie.

Ponownie „ZERO
TOLERANCJI”
Nieprzestrzeganie przez kierowców
przepisów ruchu drogowego, przekraczanie dozwolonej prĊdkoĞci,
niezapinanie pasów bezpieczeĔstwa
i przewoĪenie dzieci bez fotelików to
najczĊstsze wykroczenia i przyczyny wypadków drogowych, w których
giną ludzie. Dlatego teĪ, w celu ograniczenia iloĞci wypadków drogowych
,przez caáy tydzieĔ (4-10 kwietnia)
ostrzeszowscy policjanci, na drogach
caáego powiatu, przeprowadzają kolejne juĪ dziaáania pod kryptonimem
„ZERO TOLERANCJI”.
Dziaáania mają na celu zapewnienie
bezpieczeĔstwa na drogach naszego powiatu, ograniczenie zdarzeĔ
drogowych oraz skontrolowanie i
zatrzymanie jak najwiĊkszej liczby
osób, które áamią przepisy prawa
ruchu drogowego. Dziaáania „ZERO
TOLERANCJI” prowadzone bĊdą na
terenie caáego powiatu ostrzeszow-
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STRAĒ
28 marca strażacy zlikwidowali plamę
oleju na jezdni - Ostrzeszów, ul. Brzozowa.
2 kwietnia plamę usunięto w Kraszewicach

POŻARY

W ubiegłym tygodniu strażacy kilkakrotnie wyjeżdżali do pożaru suchych traw. I
tak:
28 marca – Pisarzowice;
29 marca – nieużytki w Zmyślonej Ligockiej;
29 marca – nieużytki w Olszynie.
30 marca – Bukownica;
31 marca – nieużytki w Mielcuchach;
2 kwietnia – sucha trawa na skarpie kolejowej w Królewskiem.

KOLIZJE

31 marca w Mielcuchach doszło do kolizji
dwóch motorowerów, w wyniku której
jedna osoba została ranna. Akcja strażaków trwała blisko 2 godziny. Straty oszacowano na 500zł.

Jeszcze nie ma upaáów, a juĪ pojawiáy siĊ káopoty z wodą – tak mogáa
sądziü spora grupa mieszkaĔców
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skiego. Policjanci, oprócz prĊdkoĞci,
bĊdą kontrolowaü trzeĨwoĞü kierujących.
Poprzez kolejne juĪ dziaáania chcemy zmobilizowaü kierowców do
przestrzegania przepisów ruchu drogowego nie tylko podczas zorganizowanych akcji, ale przede wszystkim
na co dzieĔ. Chcemy uĞwiadomiü
wszystkim kierującym, Īe nie stosując siĊ do zasad bezpiecznej jazdy
zagraĪają nie tylko sobie, ale teĪ
innym uczestnikom ruchu drogowego, czy teĪ naraĪają swoich najbliĪszych.
Przypominamy, Īe przekraczanie
dopuszczalnej prĊdkoĞci jest jedną
z gáównych przyczyn wypadków drogowych.

miasta, którym w minioną ĞrodĊ nie
páynĊáa z kranów woda. Inni zaĞ wodĊ
wprawdzie mieli, ale byáa ona tak
czarna, Īe nie nadawaáa siĊ nawet do
umycia nóg. Nie moĪe zatem dziwiü,
Īe wiele osób, których dotknĊáy káopoty z wodą, pyta – co siĊ staáo i czy
oznacza to dáugotrwaáe problemy?

Stanowisko Rady Miejskiej
Grabowa nad ProsnĈ
nr 1 z dnia 30 marca 2011 roku
pozostając w dyspozycji samorządu
grabowskiego.

w sprawie dalszych losów nieruchomoĞci, bĊdącej wáasnoĞcią Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie,
poáoĪonej w Grabowie nad Prosną,
przy ulicy Kaliskiej 22 ( budynek po
byáej szkole rolniczej).

Ponadto jest faktem, iĪ w minionych dekadach spoáeczeĔstwo Grabowa, jak i tutejsze zakáady pracy
ponosiáy wymierne nakáady ﬁnansowe - uczestnicząc w pracach renowacyjnych wspomnianego obiektu,
partycypując w kosztach remontów,
mających na celu podwyĪszenie standardu przedmiotowego budynku.
WystĊpując wiĊc w imieniu spoáecznoĞci lokalnej, radni stwierdzają,
Īe brak reakcji w tej sprawie ze strony
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie - jako dotychczasowego wáaĞciciela z jednej strony, oraz organu
wykonawczego Gminy Grabów nad
Prosną z drugiej strony, bĊdzie powodowaá dalszą postĊpującą dekompozycjĊ tego obiektu, na co nie moĪe
byü zgody!

Wypeániając wolĊ wyborców,
Rada Miejska Grabowa nad Prosną
zwraca siĊ do Burmistrza Miasta i
Gminy Grabów nad Prosną z wnioskiem o podjĊcie niezwáocznych dziaáaĔ, mających na celu przejĊcie przez
naszą gminĊ budynku po byáej szkole
rolniczej, mieszczącej siĊ przy ulicy
Kaliskiej 22, w Grabowie nad Prosną.
Mając na wzglĊdzie wieloĞü
aspektów, w tym historyczny i spoáeczno - obywatelski, Rada Miejska
wnosi o natychmiastowe podjĊcie
przez Pana Burmistrza negocjacji z
Zarządem Powiatu Ostrzeszowskiego w sprawie nieodpáatnego przekazania lub symbolicznej sprzedaĪy
przedmiotowej nieruchomoĞci.

W związku z tym apelujemy do
Pana Burmistrza Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną o podjĊcie jak
najszybszych, ukierunkowanych dziaáaĔ, mających na celu znalezienie odpowiedniego rozwiązania w interesie
naszej spoáecznoĞci i dla dobra przyszáych pokoleĔ!

Zgodnie z wiedzą i powszechnym
przekonaniem mieszkaĔców gminy budynek ten speániaá przez pokolenia
róĪne funkcje o charakterze spoáecznym, edukacyjnym i kulturotwórczym,
a takĪe na trwaáe wpisaá siĊ w historiĊ
Grabowa i miejscowoĞci oĞciennych.
Dlatego teĪ, zgodnie z postulatem
mieszkaĔców - Rada Miejska uwaĪa,
Īe budynek ten nadal powinien peániü funkcjĊ uĪytecznoĞci publicznej,

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
Grabowa nad Prosną
Jan Cegieáka

Pielčgnacja Terenów Zieleni
przygotuje
Twój ogród na wiosnĊ
tel. 667 859 252

Realizujemy projekty, plany
pielčgnacji i przebudowy ogrodu
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Pytania te skierowaliĞmy do prezesa
spóáki „Wodociągi Ostrzeszowskie”,
Piotra Klimka.
„Przyczyny gorszej
jakoĞci wody są dwie: po
pierwsze
prowadzone
prace przy rondzie na
ul. Kąpielowej, co moĪe
mieü wpáyw na obniĪenie jakoĞci wody, a poza
tym w ĞrodĊ mieliĞmy powaĪną awariĊ rurociągu
przy ul. Cichej, co spowodowaáo wstrzymanie
dostaw wody do czĊĞci
mieszkaĔ. Ale wszĊdzie
jeĨdziá beczkowóz i wodĊ
przekazywaliĞmy nawet dla bydáa. Z
awarią poradziliĞmy sobie, zaĞ przy
Kąpielowej prace przy magistrali wodnej teĪ zostaáy zakoĔczone, choü bĊdą
káadzione jeszcze dodatkowe odcinki
kanalizacji odwadniającej ulice, wiĊc
chociaĪ wody nie bĊdzie brakowaü
- nie bĊdzie przerw w jej dostawie, to

gdzieĞ mogą pojawiü siĊ Ğladowe zanieczyszczenia.
Przepraszamy wszystkich mieszkaĔców, którzy z powodu awarii i prowadzonych prac mieli zakáócenia w
dostawie wody lub musieli korzystaü z
wody zanieczyszczonej”.
Miejmy nadziejĊ, Īe podobne
problemy w przyszáoĞci bĊdą omijaü
mieszkaĔców miasta i spóákĊ „WO”.
K.J.

