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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.

kiem kolportera

Granica miasta
Wieczne bajoro

Przy torach

Gdyby św. Andrzej zobaczył ten znak, to zapewne zrezygnowałby z „patronatu” nad nim.
Okolice Wygody Tokarskiej.

Najmniejsze opady deszczu powodują, że na ulicy Dworcowej
powstaje rozlewisko wody, a raczej bajoro utrzymujące się niemal
cały rok. Samochody z trudem pokonują tę przeszkodę. A co o niej
sądzą piesi, zwłaszcza goście przyjeżdżający do naszego miasta
i zmuszeni brodzić w błocie po takiej „miejskiej” drodze – lepiej

Ten niedawno postawiony, metalow y znak informuje, że właśnie
przekraczamy granicę Ostrzeszowa. Widoczny na zdjęciu stoi przy
drodze nr 11, przy wjeździe z kierunku Ostrowa Wlkp. Ciekawe czy
wszystkie granice miasta zostały obstawione nowymi znakami?

nie pytać.

Rozlewiska

Upadła latryna

...Stojący w szczerym polu „przybytek powszechnej konieczności” budził zdziwienie przejeżdżających, ale pewno też spełniał
swoją pożyteczną rolę.

Niedawno jednak „wykozio łkował”, nie oparłszy się wiatrowi.
Teraz to już będzie problem – jak skorzystać z tej upadłej latryny.
„Czy się stoi, czy się leży…” w tym konkretnym przypadku ma
duże znaczenie.

W minionym czasie aura nie szczędził a nam deszczu. Na łąkach
i polach w wielu miejscowościach naszego powiatu można napotkać spore rozlewiska. Tak jest m.in. w Tokarzewie i Szklarkach.

Odnowiony komisariat w Grabowie
Oprócz przebudowy
wnętrz i dachu, zaprojektowano i urządzono
pokój przyjęć interesantów, łącznie z dojazdem dla osób niepełnosprawnych.
Zastosowano system kontroli dostępu,
jest domofon, wideofony.
Zadbano również o
węzeł sanitarno – higieniczny o wysokich
standardach (również
toaleta dla osób niepełnosprawnych).
Przebudowano system ogrzewania (gazowe), wyremontowano
garaże, zlikwidowano
n i e w y ko r z ys t y wa n e
pomieszczenia
dla
osób zatrzymanych,
Ogrzewanie gazowe.

Dobiega końca remont komisariatu policji w Grabowie nad
Prosną. Budynek powstał we
wczesnych latach 70-tych. Od
tamtego czasu nie przeprowadzano w nim żadnych większych
remontów, nie ma się więc co
dziwić, że warunki pracy policjantów były po prostu złe.
Oprócz ścian nośnych w budynku przebudowano wszystko,
jest teraz funkcjonalny i estetyczny. Roboty budowlane zostały
już zakończone, trwają jeszcze
prace porządkowe. Komisariat
zostanie wyposażony w nowe
meble, gdyż stare były już mocno sfatygowane.

a w ich miejsce utworzono pomieszczenia biurowe.
Ponadto budynek ocieplono,
wymieniono okna i drzwi, a kraty
zostały zastąpione szybami antywłamaniowymi odpowiedniej
klasy.
Również otoczenie budynku
nabierze nowego, piękniejszego
wyglądu.
- Chcemy, aby budynek i otoczenie były funkcjonalne, estetyczne, przyjazne – dodaje komendant D. Bieniek.
Cała inwestycja finansowana
jest z budżetu państwa, bezpośrednio przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, co
świadczy o zainteresowaniu
naszym powiatem „na górze”.
Koszt inwestycji wyniesie ok.
600 tys. zł.
Dla pełnego wykończenia

Z-ca komendanta Marek Kowalski pokazuje odnowione pomieszczenia.

dzieła, komisariat zostanie wyposażony w nowy samochód.
Policjantom z Grabowa życzymy owocnej pracy w nowych,
„europejskich” warunkach.
S. Szmatuła

Będzie recepcja
w KPP w Ostrzeszowie
Aby odciążyć pracę dyżurnego, który dzisiaj jest zobligowany do przyjmowania interesantów, wypisywania przepustek, przyjmowania telefonów
i łączenia z poszczególnymi
działami, podjęto decyzję o
utworzeniu na parterze, naprzeciwko okienka dyżurnego,
punktu recepcyjnego. To tam
właśnie osoba odpowiedzialna
za pierwszy kontakt obywatela
z Policją, będzie przyjmowała interesantów. Tam też będą
odbierane i przekazywane do
odpowiednich policjantów telefony z zewnątrz.
Recepcjonista będzie udzielał informacji, wystawiał przepustki i wpuszczał petentów do
komendy.
Wszystko po to, aby usprawnić pracę i ułatwić kontakt z
Policją.
sm

