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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.

„Maluchem” w peugeota

STRAĒ
8 grudnia w Kobylej Górze straĪacy usunĊli wiszący nad linią energetyczną nadáamany konar drzewa.
8 grudnia w Ostrzeszowie na ul.
Armii Krajowej doszáo do kolizji opla
astry, jej przyczyną byáo prawdopodobnie niezachowanie naleĪytej
ostroĪnoĞci. Pogotowie udzieliáo
kierowcy pomocy medycznej, straty
oszacowano na ok 1.500zá.

13 grudnia ok. godz. 13.10 w miejscowości Grabów Wójtostwo 43-letni mieszkaniec Ostrzeszowa kierujący fiatem 126p, skręcając w lewo, nie zauważył, że
jest w tym momencie prawidłowo wyprzedzany przez kierującego peugotem
206 mieszkańca Kalisza. Kierowca fiata doprowadził tym samym do zderzenia.
Uszkodzeniu uległy obydwa pojazdy. Kierujący nimi byli trzeźwi, sprawca został
ukarany mandatem karnym.

POLICJA
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Okazał się nim 16-letni mieszkaniec
gminy Kraszewice. Materiały ze sprawy zostaną przekazane do sądu dla
nieletnich.

Na 3 promilach w forda
12 grudnia ok. godz. 17.30, 27-letni
mężczyzna kierujący vw polo (mieszkaniec powiatu sieradzkiego) zjechał
na przeciwny pas ruchu i doprowadził
do zderzenia z fordem fiestą. Kierujący
vw był nietrzeźwy – 1,54 mg/l (blisko 3
promile!) – zostanie względem niego
przeprowadzone postępowanie o
kierowanie samochodem w stanie
nietrzeźwości. Żaden z uczestników
kolizji nie doznał obrażeń ciała.

Pijany i bez prawka
13 grudnia ok. godz. 0.50 na ul.
Pogodnej w Ostrzeszowie policjanci
zatrzymali do kontroli opla vectrę,
którym kierował 23-letni mieszkaniec
Ostrzeszowa. Po przeprowadzonym na
zawartość alkoholu we krwi badaniu
okazało się, że miał 0, 84mg/l. Ponadto
kierował pojazdem, nie posiadając do
tego uprawnień. Postępowanie będzie
prowadziła KPP w Ostrzeszowie.

Wydało się, kto ukradł piłę
Policjanci KP w Grabowie ustalili
sprawcę, zgłoszonej 30 listopada, kradzieży piły spalinowej wartości 699zł.

P.H.U. AUTO HIT

transport samochodów osobowych (1.5 tony)
pomoc drogowa (3.2 tony – 4 samochody)

Pełna oferta również na:
www.autohit-ostrzeszow.gratka.pl

skup – sprzedaĪ – zamiana samochodów
(za gotówkĊ, kredyty samochodowe)
wypoĪyczalnia lawet

Ostrzeszów, ul. Wojska Polskiego 46
tel./fax 062/ 730-17-16; 0665 454 543

Salon fryzjerski, solarium, kosmetyka & SPA

"BEATA"
ul. PowstaĔców Wielkopolskich 1
tel. (0-62) 730 32 62, 605 066 213
63-500 Ostrzeszów
www.salonbeata.pl

KOSMETYKA & SPA:
- Manicure
- Pedicure
- Tipsy Īelowe, akrylowe
- ĩele naturalne
- Paraﬁna na dáonie i stopy
- MakijaĪ okolicznoĞciowy
- Henna i depilacja
- Przekáuwanie uszu
- Oczyszczanie twarzy i ciaáa
(kawitacja, mikrodermobrazja)
- Zabiegi w KAPSULE SPA –

FRYZJERSTWO:
- StrzyĪenie
- Modelowanie
- Farbowanie
- Baleyage
PROMOCJA
- Pasemka
- Trwaáa ondulacja
- Fryzury okolicznoĞciowe (koki itp)

JUĩ od 29zá

OPALANIE:
- Opalanie natryskowe SunFX
- Solarium

Oćrodek Szkolenia Kierowców
ROMAN MAâOLEPSZY
zaprasza na kursy prawa jazdy kat. B
Rozpoczõcie kursu 19 grudnia br.

* dowóz na
egzamin
* raty
Ostrzeszów, ul. Norweska 42
tel. 0601 916 328

9 grudnia w Ostrzeszowie na ul.
Przemysáowej doszáo do maáego poĪaru w mieszkaniu budynku
wielorodzinnego. StraĪacy juĪ przy
wchodzeniu na klatkĊ schodową
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stwierdzili duĪe zadymienie – dym
wydobywaá siĊ przez drzwi na I piĊtrze. Mieszkanie byáo otwarte – po
jego przeszukaniu stwierdzono, Īe
na kuchence gazowej znajdowaá siĊ
obiad w garnku. WáaĞcicielka w tym
czasie zasnĊáa w pokoju obok. Akcja
straĪaków trwaáa 30 minut.
11 grudnia w Ostrzeszowie na ul.
Zamkowej miaá miejsce kolejny maáy
poĪar w mieszkaniu budynku wielorodzinnego. Akcja straĪaków trwaáa
40 minut. Po dokonaniu rozpoznania
stwierdzono, Īe poĪar powstaá od
piecyka znajdującego siĊ w jednym
z mieszkaĔ. Szybka akcja spowodowaáa, Īe poĪar nie rozprzestrzeniá siĊ.

Straty oszacowano na ok 3000zá.
Prawdopodobną przyczyną byáo
niewáaĞciwe rozpalanie w piecu CO
– wáaĞciciel w celu „przyĞpieszenia”
rozpalenia ognia uĪyá rozpuszczalnika. Na miejsce obydwóch poĪarów
zostaáo wezwane pogotowie.
8 grudnia w Mikstacie straĪacy
usunĊli naderwane przez silny wiatr
rynny i opierzenie na budynku koĞcioáa.
12 grudnia w Ostrzeszowie na ul.
Farnej paliá siĊ plastikowy kosz ze
Ğmieciami na podwórzu kamienicy. W koszu znajdowaá siĊ popióá
– prawdopodobnie to on byá przyczyną poĪaru.

„Otynkowane” samochody
W towarzystwie soátysa Romana
CaliĔskiego i radnego Ryszarda Biela
w dniu 5 grudnia mieszkaĔcy Bukownicy przybyli do Edmunda Gepperta,
burmistrza gminy Grabów. Przybyli ze
skargą, bo mają juĪ dosyü jeĪdĪenia
po drodze, która w czasie deszczu
zamienia siĊ w báotną maĨ koloru zielonkawego, a w czasie suszy, pylącą
kurzem, SaharĊ. Jak mówili, po niewielkim deszczu nie da siĊ po tej drodze przejĞü. Do tego, Īe jest tam teraz
kilkucentymetrowa warstwa báotnej,
siwej „zupy”, doprowadziá nawieziony
na drogĊ, a teraz lasujący siĊ táuczeĔ.
Dzieciaki chodzą ubrudzone po same
kolana i wyglądają jak nieopierane brudasy. Samochody, którymi przyjechali
bukowniczanie, wyglądaáy jak ĞwieĪo
otynkowane, stosowaną dawniej metodą natrysku z miotáy, domy. Tablice
rejestracyjne ledwo widoczne, a boki i
drzwi po same szyby ubabrane tak, Īe
wsiadając do samochodu nie moĪna
siĊ nie ubrudziü. Jak dáugo jeszcze tak
bĊdzie, panie burmistrzu? Kiedy nawoĪono kamieĔ zapewniano, Īe za rok
bĊdzie na to káadziony asfalt - gdzie on
jest? - pytali mieszkający przy tej drodze ludzie. - Ja codziennie woĪĊ dziecko do przedszkola, niech pan zobaczy,
jak wygląda mój samochód, ile razy
dziennie mam go myü - pytaáa rozĪalona p. Bernadeta Batóg.
Co ja mogĊ powiedzieü, musimy to sprawdziü – odpieraá pretensje
burmistrz. - W projekcie budĪetu jest
dokoĔczenie tej drogi kamieniem do
ostatniego gospodarstwa. W przyszáym
roku bĊdą teĪ uporządkowane sprawy
gruntowe- zapewniaá. - Natomiast, co
do dalszego zakresu prac na drogach,
to dzisiaj nie jestem w stanie nic powiedzieü, poniewaĪ decyzje podejmą radni. DziĞ trudno odpowiedzieü, jaki zakres robót drogowych bĊdzie przyjĊty
na drugi rok poza tym, Īe zaplanowane
jest 800m drogi w Chlewie.
Ludzie oburzyli siĊ, mówiąc, Īe
przy drodze w Chlewie mieszka zaledwie kilku ludzi, a po podáej drodze w
Bukownicy jeĨdzi ok. 30.

- Czy my jesteĞmy gorsi od tych z
Chlewa? - pytali. - Gdyby byáo dobrze,
nie byáoby nas tutaj - skomentowaá
spotkanie radny R. Biel.
Burmistrz zapewniá, Īe na drodze
tej na pewno wszyscy spotkają siĊ w
kolejnym tygodniu, ale najpierw musi
wezwaü inspektora nadzoru i wykonawcĊ. JeĪeli droga zostaáa wykonana
niewáaĞciwie, musi byü to poprawione.

JeĞli zaĞ chodziáo o poáoĪenie asfaltu,
nie chciaá podaü konkretnego terminu.
Prawie godzinna rozmowa nie przyniosáa spodziewanego efektu i mieszkaĔcy Bukownicy ze spotkania wyszli rozgoryczeni, bo liczyli na konkrety co do
terminy poáoĪenia asfaltu. Wychodząc
z gminy natraﬁli na radnego z Chlewa i,
pokazując mu swoje zapaükane samochody, zapytali, kiedy mogą liczyü na
ukoĔczenie tej inwestycji. Radny skwitowaá to stwierdzeniem, Īe samochody
trzeba myü, a na drodze byli i uznali, Īe
moĪna po niej jeĨdziü, a „w odwecie”
zaproponowaá obejrzenie drogi na „Hubach” w Chlewie. Gdy usáyszaá, Īe przy
tamtej drodze jest niewiele budynków
i maáo ludzi nią jeĨdzi, odpowiedziaá:
„NiewaĪne, ile jest budynków, teĪ ludzie tamtĊdy jeĪdĪą, a kaĪda droga
jest potrzebna”.

XXVI sesja Rady Powiatu

WOLNOĝû WYPOWIEDZI
KoĔcówka roku zmusza do szybszych dziaáaĔ takĪe radnych. Na XXVI
sesji Rady Powiatu trzeba byáo przyjąü kilka uchwaá, uzupeániü zmieniające siĊ budĪety i dokonaü podsumowania dziaáaĔ kolejnych powiatowych
instytucji. Owszem, radni doĞü szybko
uporali siĊ z tymi sprawami, a nadmiar
wolnego czasu postanowili najwidoczniej spoĪytkowaü na… spory.
Gáówną przyczyną podniesienia
temperatury obrad okazaáa siĊ wypowiedĨ jednego z radnych, czáonka
zarządu – Zenona Lewka, która na
áamach „CzO” znalazáa siĊ w artykule
„Droga za droga”. Niektóre stwierdzenia zawarte w tej wypowiedzi wywo-

Zgubiono!
Klucze w
bordowym etui,
tel. 0661 121 549

áaáy protest radnego M. Lamka. „Nie
wolno szukaü winnych wĞród niewinnych” – mówiá, zarzucając przede
wszystkim to, Īe czáonek zarządu
poprzez prasĊ wypowiada siĊ jakoby radni uchylali siĊ
od poparcia inwestycji drogowej: Szklarka
MyĞlniewska – Sáupia.
Wiele na ten temat
mówiono na poprzedniej sesji. Wówczas to
radni, dowiedziawszy
siĊ, Īe przygotowanie
projektu inwestycji bĊdzie kosztowaü znacznie wiĊcej niĪ zarezerwowano w budĪecie,
zdecydowali, Īe z decyzją w tej sprawie poczekają do nastĊpnej
sesji. Taka zwáoka nie
spodobaáa siĊ Z. Lewkowi, czemu daá
wyraz we wspomnianej wypowiedzi.
Podczas ostatniej sesji nie zmieniá
zdania, mimo iĪ tym razem radni nie

No i tu moĪna uznaü, Īe radny T.
Mazurkiewicz dobrze dba o mieszkaĔców swojej wioski, ale radny powinien
mieü na wzglĊdzie dobro caáej gminy
i wszystkich jej mieszkaĔców, a skoro
kaĪda droga jest potrzebna, to ta w
Bukownicy teĪ. To soátys ma dbaü o
swoją wieĞ, radny ma obowiązek dbania o caáą gminĊ.
Usáyszawszy tak arogancką odpowiedĨ radnego,
który zdobyá
w
wyborach
zaledwie
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gáosy, zaczĊto
mówiü o pysze
i próĪnoĞci niektórych ludzi.
Rozzáoszczeni
tą wypowiedzią ze smutnymi twarzami
wsiadali
do
swych brudnych samochodów i, jadąc do
domów, zastanawiali siĊ, jak
to jest, Īe na
bardzo wysokie nagrody dla
kilku urzĊdników pieniądze zawsze siĊ
znajdują, a na drogi potrzebne setkom
ludzi funduszy brak.
Ciekawe, co bĊdzie, jeĞli ktoĞ to
ciasto zalegające na drodze odda
do zbadania i okaĪe siĊ, Īe ma ono
zgubny wpáyw na lakier, karoseriĊ lub
co gorsze, na ludzkie zdrowie. KaĪdy,
kto tĊdy przejdzie, musi siĊ ubrudziü i
potem próbuje w jakiĞ sposób wyczyĞciü obuwie. Najgorzej z dzieümi, które
potraﬁą urwaü kĊpkĊ trawy i czyĞciü
nią buty, brudząc przy tym rĊce. Nikt
pewnie nie wie, z czego dokáadnie
skáada siĊ ta drogowa pasta i pal licho
samochody, ale gdy dziecko taką rĊką
zacznie wyjmowaü szkolne Ğniadanie,
to juĪ staje siĊ powaĪne zagroĪenie
zdrowia.
Jan Jangas
wahali siĊ z przyjĊciem zmian, które
umoĪliwią rozpoczĊcie budowy drogi.
Radny Lewek powtórzyá, Īe zrobienie
caáego projektu w trzy miesiące jest
prawie nierealne. Cierpliwie táumaczyá
wypowiedĨ zamieszczoną w prasie,
przekonując do swych racji. Czy przekonaá? Wątpliwe, bo w ostrej dyskusji
doszedá jeszcze jeden zarzut, tym
razem zgáaszaá go K. Obsadny, który

twierdziá, Īe Z. Lewek co innego mówi
na spotkaniach z zarządem, a co innego w rozmowie z radnymi. I ten zarzut radny odpieraá.
(dokoĔczenie na str. 5.)

