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ZATRZYMANIE POLICJANTÓW
Z OSTRZESZOWA
Czwartek, 16 lutego, na pewno
nie był tłustym, a tym bardziej słodkim, czwartkiem dla ostrzeszowskiej
policji. W tym bowiem dniu czwórka
policjantów, pracujących w Wydziale
Ruchu Drogowego i Prewencji KPP
w Ostrzeszowie, zatrzymana została
pod zarzutem korupcji. Funkcjonariusze ci podejrzewani są o przyjmowanie korzyści majątkowych w trakcie
prowadzonych kontroli drogowych,
a także przekroczenie uprawnień
i niedopełnienie obowiązków służbowych. Zatrzymania, do którego doszło
na terenie ostrzeszowskiej komendy,
dokonali policjanci z poznańskiego
wydziału Zarządu I Biura Spraw
Wewnętrznych Komendy Głównej
Policji. Trzeba jednak dodać, że akcja

przygotowywana była w porozumieniu z kierownictwem KPP
w Ostrzeszowie.
Nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się, że od pewnego czasu
trwały czynności operacyjne,
skierowane przeciw podejrzanym funkcjonariuszom –
według tej, podkreślam, niepotwierdzonej informacji, w jednym ze służbowych pojazdów
zastosowano podsłuch, który
przyniósł, niestety, nadspodziewanie
gorzkie rezultaty.
Jak informuje Zbigniew Paszkiewicz
z biura rzecznika prasowego KWP
w Poznaniu - zatrzymani są policjantami ze sporym stażem służbowym.
Dwóch z nich pracuje w policji już 20

lat, a dwóch następnych jest policjantami od lat 6.
Śledztwo w sprawie przyjmowania
korzyści majątkowych i przekroczenia uprawnień przez ostrzeszowskich
policjantów prowadzi Prokuratura
Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.
Dokończenie na str. 5.

GRABÓW NOWOTWOROWYM ZAGŁĘBIEM?
Na XIII sesji Rady Miejskiej Grabowa
nad Prosną podjęto 5 uchwał, wszystkie
jednogłośnie.
Najważniejszą z nich była chyba ta
zatwierdzająca Statut Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną.
Sesja to również okazja do zadawania
pytań, dotyczących ważnych dla lokalnej społeczności spraw, a także wyrażenia swego niezadowolenia czy aprobaty.
Grabowską sesję zdominowały pytania.
Zaprośnie bez przedszkola, droga
bez chodnika
Serię, niekiedy trudnych i czasem
głośnych, pytań rozpoczął radny Jacek
Gładysz. Pytał, czy prawdą jest, że trwa
już ogłoszony w prasie nabór do przedszkoli w Bukownicy i Marszałkach i czy
przedszkola muszą być powoływane
uchwałą Rady Gminy.
W odpowiedzi usłyszał, że przedszkola muszą być powołane stosowną
uchwałą. To trochę dziwi, bo skoro
radny nie głosował nad powołaniem
przedszkoli, to nie powinno być naboru

do placówek, które nie istnieją. Radny
apelował, aby nie pomijać miejscowości leżących na tzw. Zaprośniu, bo już
przed 10 laty, likwidując szkoły, region
ten skrzywdzono.
Temat ten w najbliższym czasie
postaram się rozwinąć.
Irena Jurga w imieniu mieszkańców
Giżyc prosiła o podjęcie negocjacji
ze Starostwem w celu wybudowania
ścieżki pieszo-rowerowej, która połączy Palaty z Racławicami i zapewni
bezpieczeństwo ruchu przy tej drodze.
Do pobliskich zakładów pracy dojeżdża
wielu ludzi na rowerach, chodzą tamtędy
dzieci do szkoły, a nie ma tam ani chodnika, ani oświetlenia.
Petycja w tej sprawie, podpisana
przez ok. 50 osób, trafiła już 21 stycznia
na biurka burmistrza i starosty.
Burmistrz obiecał, że na następną
sesję postara się zaprosić starostę, bo
jest on najodpowiedniejszą osobą do
udzielenia na ten temat informacji.
Dokończenie na str. 4.

chody zupełnie uniemożliwiały jazdę.
W korku utknęło około 50 aut – ciężarowe, osobowe, autobusy PKS. Na
miejscu panował chaos, kierowcy byli
zdezorientowani, nie wiedzieli co robić
i jak długo jeszcze ta sytuacja będzie
trwać. Niektórzy cierpliwie czekali, inni

nie szczędzili dosadnych epitetów pod
adresem drogowców, jeszcze inni brali
sprawy w swoje ręce i przy użyciu łopat
próbowali uwolnić swoje samochody.
Co odważniejsi kierowcy osobówek próbowali objeżdżać zator przez Marcinki
w kierunku Perzowa i przez Rybin w kierunku Międzyborza.
Gdy odjeżdżaliśmy z Mąkoszyc, ok.
godz. 16.30, sytuacja właściwie się nie
zmieniła, co prawda jeden pług „przeszedł”, ale nie poprawiło to sytuacji,
ponieważ uwięzione TiR-y o własnych
siłach nadal nie mogły się wydostać.
Warunki na drogach tego dnia były
bardzo trudne – obfite opady śniegu
i silny wiatr, który uparcie nawiewał
biały puch na drogi. Podobnych sytuacji
w skali kraju było na pewno bardzo dużo
– no cóż, byle do wiosny.
rob

ZIMOWY ZATOR W MĄKOSZYCACH
W minioną środę, ok. 14.30, do
redakcji zadzwonił telefon – zdenerwowany mężczyzna powiedział, a właściwie wykrzyczał: „Weźcie aparat i przyjedźcie do Mąkoszyc zobaczyć, co się
tu dzieje. Droga w kierunku Sycowa
jest zasypana i stoimy tu już od półtorej
godziny, pługów nie widać. Dzwoniłem
już do różnych służb i nic, jesteśmy
pozostawieni sami sobie”.
Pojechaliśmy.
Droga 449 to ważna trasa wojewódzka o dużym natężeniu ruchu,
łącząca m.in. Ostrzeszów z Sycowem.
Choć meteorolodzy mówili o śnieżycach w całej Polsce już kilka dni wcześniej, to faktycznie drogowcy w tym
miejscu dali się nieco zaskoczyć. Już
przed Kobylą Górą na jezdni zalegały
pokaźne zaspy i kto w nie wpadł, pozostawał unieruchomiony. Natomiast od
Mąkoszyc stał każdy, gdyż zalegający
śnieg i uwięzione na wzniesieniu samo-
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