4

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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o sytuacji powodziowej na terenie powiatu ostrzeszowskiego - maj 2010 rok.

Magdalena Kułak, Krzysztof Tomaszewski

Na ulicę Wieluńską
Pomocy finansowej w wysokości 300
tysięcy złotych Rada Powiatu postanowiła udzielić Samorządowi Miasta i Gminy
Ostrzeszów. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę ulicy Wieluńskiej w
Ostrzeszowie.
Pomoc finansowa, jakiej Powiat udzielił
Miastu i Gminie jest efektem umowy partnerskiej, jaką podpisały oba samorządy we
wrześniu ubiegłego roku. Umowa dotyczyła

realizacji przebudowy ulicy Wieluńskiej w
ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.
Ponadto Rada Powiatu podjęła decyzję
o przesunięciu drugiej transzy środków na
wsparcie budowy ostrzeszowskiej krytej
pływalni w kwocie 250 tysięcy złotych. Rada
Miejska z kolei udzieli wsparcia Powiatowi
w realizacji modernizacji ulic: Piastowskiej
i Leśnej w kwocie 300 tysięcy złotych, jako
partner w realizacji projektu Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

100 Urodziny Grabowskiej Toczki
Trwają przygotowania do III Pikniku
Kolejowego. W tym roku w ramach Pikniku
obchodzony będzie jubileusz Stulecia Grabowskiej Toczki.
Zamiarem organizatorów jest, aby Piknik
Kolejowy odbywał się w trzech miejscach
jednocześnie: na dworcu PKP w Ostrzeszowie, na dworcu w Grabowie nad Prosną oraz
na stacji kolejowej w Bukownicy. Na ostrzeszowskim dworcu zwiedzać będzie można
organizowaną przez Forum Rozwoju Ziemi
Ostrzeszowskiej Wystawę Taboru Kolejowego (być może wśród eksponatów znajdzie
się prezent od zaprzyjaźnionego Blankenburga – dziesięciotonowa lokomotywa spalinowa). W Grabowie na wszystkich chętnych

będą czekały drezyny gotowe do dorocznego wyścigu, natomiast Stacja Bukownica oprócz ognisk, jarmarków i wspólnych
zabaw przygotuje spektakl „Skrzypek na
dachu”. To oczywiście nie wszystkie atrakcje, jakie czekają piknikowych gości. Nad
wzbogaceniem programu pracują wspólnie: Wydział Spraw Europejskich, Promocji
i Rozwoju Starostwa Powiatowego oraz
Punkt Promocyjno – Informacyjny Linii Kolejowej Ostrzeszów – Namysłaki w Ostrzeszowie i Stowarzyszenie Stacja Bukownica.
Termin III Pikniku Kolejowego i Setnych
Urodzin Grabowskiej Toczki ustalono na 22
sierpnia.

Zgoda na przejęcie linii Ostrzeszów – Namysłaki
Rada Powiatu w Ostrzeszowie podjęła
uchwałę o zamiarze nieodpłatnego przejęcia
przez Powiat Ostrzeszowski nieużytkowanej
linii kolejowej Ostrzeszów – Namysłaki. Jest
to możliwe z mocy ustawy o komercjalizacji
kolei, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP.
Rada podjęła decyzję na XLIV sesji po przeanalizowaniu znaczenia likwidowanej linii oraz
ewentualnych planów jej turystycznego zagospodarowania, a także kosztów związanych z
utrzymaniem urządzeń i obiektów. Uchwała
Rady pozwala na przejęcie samej linii oraz
obiektów nieczynnych dworców kolejowych
i budynków gospodarczych w Godziętowach,
Bukownicy i Grabowie nad Prosną.
Z propozycją nieodpłatnego przekazania
Powiatowi Ostrzeszowskiemu linii kolejowej
Ostrzeszów – Namysłaki wraz z budynkami dworcowymi w Grabowie nad Prosną,
Bukownicy i Godziętowach zwrócił się do

władz samorządowych Powiatu zastępca
dyrektora Zarządu Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Poznaniu
Roman Nowacki. Projekt wcześniej pozytywnie zaopiniowała Komisja Finansów i
Mienia Rady Powiatu.
Projekt turystycznego zagospodarowania byłej linii, a w przyszłości być może
nawet ponowne uruchomienie Grabowskiej
Toczki ma wielu gorących zwolenników,
między innymi – Towarzystwo Miłośników
Kolei Ostrzeszów – Namysłaki. Już teraz na
Dworcu w Grabowie nad Prosną odbywają
się spotkania młodych drezyniarzy i Pikniki
Kolejowe, na Dworcu w Ostrzeszowie działa
Punkt Informacyjno - Promocyjny Linii
Ostrzeszów - Namysłaki prowadzony przez
Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej, a w
Bukownicy prężnie działa Stowarzyszenie
Kulturalno - Edukacyjne Stacja Bukownica

Pomoc rzeczowa dla gmin dotkniętych powodzią
Tłuczeń wartości do 20 tysięcy otrzymają mieszkańcy gmin: Grabów nad Prosną
i Doruchów na realizację zadań związanych z
usuwaniem skutków powodzi – taką decyzję
podjęła Rada Powiatu na XLIV sesji w dniu
31.05.2010r..
Grabów nad Prosną i Doruchów to gminy,
przez które przepływa Prosna, w związku z

czym powódź dotknęła je najdotkliwiej. Dlatego też Zarząd Powiatu wystąpił z inicjatywą wsparcia mieszkańców zalanych miejscowości poprzez przekazanie im pomocy
rzeczowej w postaci kamienia tłuczniowego
na remonty dróg. Propozycję Zarządu Rada
Powiatu przyjęła jednogłośnie.

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego w
pierwszych dniach zagrożenia powodziowego (17 - 18 maja 2010 r.) w dwóch zlewniach - Prosny i dopływach Baryczy - po
obfitych opadach deszczu bardzo mocno
podniósł się stan wód w rzece Prośnie oraz
innych mniejszych ciekach wodnych.
Występująca z koryta rzeki woda tworzyła
liczne rozlewiska dotykając w głównej mierze użytków zielonych i powodując ogromne
szkody w uprawach rolnych. Ponadto wody
opadowe gromadziły się na wielu terenach zaniżonych, niezwiązanych z ciekami
wodnymi.
Mając na uwadze zlewnię Prosny na górnym odcinku od granic powiatu wieruszowskiego, tj. w miejscowości Mieleszówka i
Oświęcim, w pierwszych dniach powodzi
przybór wód w rzece Prośnie był bardzo
znaczny, a odczyt na łacie wodowskazowej
w dniach 20 - 21 maja 2010 r. w godzinach
godz. 18.00 – 20.00 wskazywał 4,15 m. Tak
znaczny poziom spowodowała fala kulminacyjna. Woda wyszła z koryta rzeki na obszar
obwałowań na terenie nieuregulowanym już
w dniu 17 maja 2010 r.. Nastąpiły rozległe
podtopienia na gruntach rolnych, a na dopływach Prosny stwierdzono znaczny przypływ
i wypełnienie cieków, które powodowały rozlewiska na przyległych użytkach zielonych.
W dniu 19 maja 2010 r. zarządzeniem
Wójta Gminy Doruchów wprowadzono alarm
przeciwpowodziowy dla Gminy Doruchów.
Na jej terenie zostało podtopionych 7 gospodarstw w wyniku znacznego przyboru wód
w rowie przy drodze powiatowej Ostrzeszów
– Doruchów, tj. przy ulicy Ostrzeszowskiej.
W wyniku przechodzenia fali kulminacyjnej
wody na Prośnie istniało niebezpieczeństwo
przerwania wałów na wysokości gospodarstwa zlokalizowanego w miejscowości
Oświęcim, dlatego dom obłożono workami
z piaskiem oraz w podobny sposób umocniono wał przeciwpowodziowy znajdujący się
w niedalekiej odległości od gospodarstwa.
Duże zagrożenie istniało też w miejscowości
Mieleszówka, gdzie zaczął przesiąkać wał
przeciwpowodziowy. Jego przerwanie groziło zniszczeniem jednego z dwóch mostów
drewnianych w miejscowości Mieleszówka
na starorzeczu Prosny.
W dniu 18 maja 2010 r. o godz. 7.30
zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną wprowadzono alarm
przeciwpowodziowy dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. W godz. 10.00 – 18.00 w
miejscowości Siekierzyn na skutek wylania
cieków Kanału Młyńskiego istniało niebezpieczeństwo zalania jednego gospodarstwa
rolnego. W związku z tym umocniono obejście workami z piaskiem w ilości 200 szt.
W akcji udział wzięli pracownicy Zakładu
Usług Komunalnych oraz OSP Marszałki,
zadysponowana przez dyżurnego KP PSP
Ostrzeszów.
W dniu 19 i 20 maja 2010 r. umacniano
wały na odcinku Dębicze - Kiełpin (gospodarstwo Pana Kędzi Tomasza). W akcji brały
udział Ochotnicza Straż Pożarna Dębicze,
Marszałki, Bukownica i Grabów nad Prosną
oraz pracownicy Zakładu Usług Komunalnych
(około 40 osób). Umocnienie wałów nastąpiło poprzez położenie około 3700 worków
z piaskiem.
W dniu 21 maja 2010 r. w godzinach popołudniowych zabezpieczono 2 gospodarstwa
w miejscowości Bobrowniki poprzez ułożenie
około 300 worków przez OSP Grabów nad
Prosną. O godz. 14.00 nastąpiło przerwanie
wałów przeciwpowodziowych z lewej strony

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim ze szczególnym uwzględnieniem Lekkiej Atletyki
– to tytuł projektu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Ostrzeszowie, który otrzyma dotację na podstawie Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt sporządzony wspólnie przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrzeszowie oraz Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego znalazł
się na wysokiej osiemnastej pozycji wyprzedzając ponad tysiąc innych projektów ubiegających się o dofinansowanie. W ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, priorytetu I: Aktywni, świadomi obywatele,
aktywne wspólnoty lokalne pozytywną ocenę formalną i merytoryczną uzyskało 1186 wniosków, z których 199 to wnioski dofinansowane. Zrzeszenie
Powiatowe LZS w Ostrzeszowie otrzyma dofinansowanie w wysokości 32 900
złotych. Projekt Lekka atletyka w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych składa się z dwunastu imprez. W jego ramach zaplanowano między
innymi zawody LA dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Miting LA im. Jerzego Maklesa, Powiatową Letnią Spartakiadą LZS
Mieszkańców Wsi i Małych Miast, a także zawody LA grup partnerskich z Blankenburga, Miśni, Drohobycza i Litomyśla. W ramach przedsięwzięcia odbędą
się także biegi przełajowe szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Partnerem Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w realizacji projektu będzie Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie.

Autorzy wniosku - Jacek Pomykała i Edmund Tetlak

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z
2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami), Starosta Ostrzeszowski podaje

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, pozostających w jego dyspozycji,
bez prawa ich zabudowy. Działki podane
w ogłoszeniu wchodzą w skład zasobu

Skarbu Państwa pozostającego w dyspozycji Starosty.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, zainteresowani dzierżawą mogą w tym terminie

rzeki w rejonie sołectwa Bobrowniki na
wysokości tzw. kościółka (znajdującego się
w Kuźnicy Bobrowskiej). Powstała wyrwa o
szerokości około 5 metrów zalewając sołectwa przy rzece Prośnie - Bobrowniki, Kuźnica
Bobrowska. Następnie woda skierowała się
w stronę Smolnik i Grabowa powodując zalewanie terenów uprawnych i łąk od Bobrownik do Grabowa. O godz. 14.30 stwierdzono
przelewanie wody przez wały od strony miejscowości Skrzynki i Kopeć na szerokości
około 30 mb. O godz. 14.30 pobrano 1000
szt. worków z magazynu powiatowego w
Kuźnicy Bobrowskiej. Około godziny 20.00
rozpoczęto umacnianie wałów miejscowości
Dębicze ( tzw. Dębicze Małe) przez OSP Grabów nad Prosną. Do tego celu wykorzystano
około 200 worków. Od godz. 21.00 do godz.
6.00 rano dnia następnego monitoring wałów
w miejscowości Dębicze prowadziła OSP
Dębicze.
W dniu 22 maja 2010 r. obłożono drogę
gminną w miejscowości Dębicze workami
z piaskiem przez OSP Grabów. Po zalaniu
gminnej drogi dojazdowej do Pana Kędzi
Tomasza, obłożono drogę workami z piaskiem przez OSP Grabów nad Prosną. W
tym dniu również nastąpił znaczny napływ
wody od strony gminy Galewice, która zalała
dolinę Prosny od strony sołectwa Dębicze.
Około godz. 10.00 stwierdzono przelew wody
przez drogę do oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabów Wójtostwo. Jednocześnie
nastąpił przypływ wody około 20 cm, co
spowodowało podtopienie Miasta Grabowa.
W Bobrownikach w pobliżu 2 gospodarstw
powstało lustro wody około 1 km do wałów
w stronę Bobrownik. Lustro wody osiągnęło powierzchnię około 1 tys. ha. Most
Mieleszówka - Brzeziny został podmyty i
zamknięty dla ruchu kołowego. Około godz.
12.00 dostarczono 3 wywrotki do wzmocnienia wałów na małym Dębiczu, a około godz.
16.00 wydano 200 worków dla Kiełpina.
Dodatkowo przywieziono 5 wywrotek piasku
do ZUK Grabów.
W dniu 23 maja 2010 r., około godz. 14.00
nastąpiła ewakuacja gospodarstwa Pana
Adamskiego na małym Dębiczu. Woda zalała
budynki gospodarskie. Akcję prowadziła OSP
Dębicze i Grabów. Zwierzęta przetransportowano do rodziny. Woda przelewała się przez
drogę gminną w miejscowości Dębicze i Male
Dębicze.
W dniu 24 maja 2010 r. jedno gospodarstwo w Skrzynkach zostało bez możliwości
dojazdu, nie było jednak potrzeby ewakuacji.
Poziom wody obniżył się o około 20 cm.
Zerwane i rozmyte zostały następne dwa
przepusty na drodze gminnej w miejscowości
Skrzynki.
Ponieważ woda rozlewała się powoli, nie
stanowiła ona bezpośredniego zagrożenia.
Ogólnie w gminie Grabów nad Prosną
zostało podtopionych 6 gospodarstw, ewakuowano 1 osobę, zalanych zostało 17 miejscowości, 6450 ha użytków zielonych, pól i
łąk; 7,2 km dróg, zniszczeniu zaś uległo 100
m.b. wałów przeciwpowodziowych. Straty
materialne szacuje się na 850 000 zł.
W gminie Kobyla Góra, w górnym dopływie Baryczy na Meresznicy stan wód był stabilny. Zbiornik w Kobylej Górze o powierzchni
17 ha jest całodobowo monitorowany przez
służby Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych oddział w Kępnie; stan
wód na zbiorniku jest stabilny. Na terenie
gminy Kobyla Góra podtopione zostało 13
gospodarstw rolnych i około 558 ha użytków
zielonych, pól i łąk.
Powódź nie spowodowała zagrożenia ujęć
wód głębinowych podtopieniem.
W dniu 19 maja 2010 r. z brzegów wystąpiła rzeka Łużyca, powodując zagrożenie
mostu na drodze powiatowej w Kuźnicy Grabowskiej przy drodze powiatowej. Wezbrane

wody przelały się na drogę wojewódzką na
pograniczu powiatu ostrzeszowskiego i kaliskiego na wysokości miejscowości Mączniki
– Ostrów Kaliski. Ponadto na terenie Gminy
Kraszewice podtopione zostały dwa gospodarstwa i zamknięta została droga gminna
Kraszewice B – Podrenta z uwagi na konieczność wykonania przekopu i odprowadzenia
wody z okolicznych gospodarstw.
Zgodnie z informacją służb doradczych
WODR oddział Ostrzeszów wstępnie szacuje
się, że na terenie powiatu na skutek zaistniałej
powodzi zostało zalanych i podtopionych ok.
6 tys. ha użytków rolnych, w tym upraw polowych ok. 500 ha kukurydzy, 120 ha ziemniaków, 400 ha zbóż jarych oraz 300 ha zbóż ozimych. W wyniku podstopień i zalania rolnicy
gospodarujący wokół rzeki Prosny w wielu
przypadkach utracili przyszłe zbiory w 100%.
W dniu 27 maja 2010 r. regionalny Oddział
ARMiR wydał komunikat do gmin i sołectw
celem poinformowania rolników, że po ustąpieniu wód powodziowych rolnicy winni zgłosić na wniosku do Oddziału ARMiR działki,
na których wystąpiły podtopienia i zalania do
10 dni od ustąpienia wód powierzchniowych.
Jeżeli nie będzie takich zgłoszeń, to przy utracie zbiorów w okresie wegetacyjnym w 2010
r. rolnik nie otrzyma dopłaty bezpośredniej za
rok 2010. Komunikaty te muszą upublicznić
wójtowie i burmistrzowie gmin poprzez sołtysów oraz służby doradcze.
KP PSP interweniowała 79 razy do zalanych piwnic, posesji, umacniania i dozorowania wałów przeciwpowodziowych.
Do umacniania wałów przeciwpowodziowych i zabezpieczania przed zalaniem
prywatnych posesji zużyto 5350 szt. worków wydanych z Powiatowego Magazynu
Przeciwpowodziowego znajdującego się w
Kuźnicy Bobrowskiej. Ponadto wykorzystano
worki znajdujące się w Magazynie Przeciwpowodziowym Kobylej Góry w ilości 1000
szt. oraz 450 szt. worków znajdujących się w
posiadaniu gminny Grabów nad Prosną.
W wyniku obfitych opadów deszczu znacznie ucierpiały też drogi powiatowe, ponieważ
woda spowodowała poważne uszkodzenia ich nawierzchni. Już dziś wiadomo, że
szkody w infrastrukturze będą znaczne.
Odtworzenie rowów i ścięcie poboczy przy
drogach powiatowych będzie jednym z priorytetowych zadań na najbliższy czas; jego
realizacja pozwoli zapobiec zalewaniu dróg
w przyszłości.
W związku z licznymi podtopieniami Starosta Ostrzeszowski zwołał dwa posiedzenia
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mające na celu ocenę stanu zagrożenia
powodziowego w powiecie ostrzeszowskim.
Pierwsze odbyło się w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie w dniu 19 maja 2010
r. Kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego Starosta zwołał w
Urzędzie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
w porozumieniu z p. Burmistrzem Edmundem
Geppertem, jako jednej z gmin najbardziej
dotkniętych powodzią na terenie powiatu w
dniu 24 maja 2010 r.
W posiedzeniach udział wzięli komendanci, dyrektorzy, przedstawiciele służb,
inspekcji i straży nadzorujących aktualną
sytuację powodziową oraz udzielających
pomocy poszkodowanym przez żywioł oraz
przedstawiciele terenów szczególnie zagrożonych – Burmistrz Miasta i Gminy Grabów
nad Prosną, Wójt Gminy Doruchów oraz Wójt
i Sekretarz Gminy Kobyla Góra, jak również
Przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
Inspektorat w Kępnie.
Podczas posiedzeń oceniano aktualną
sytuację powodziową oraz podjęto ustalenia
dotyczące bieżących działań ratowniczych.
Opracowanie:
Monika Sznayder

składać w tut. Starostwie pok. 51 oferty
dzierżawy. Po upływie 21 dni od terminu
ogłoszenia z kandydatami na dzierżawców
zawarte zostaną umowy dzierżawy, czynsz
dzierżawy ustalony zostanie przez wybranie najkorzystniejszej oferty, w przypadku

zgłoszenia tylko jednej oferty w drodze
rokowań.
Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 51, Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, lub telefonicznie,
nr tel. 062 732 00 80.

Lp.

Miejsce położenia
nieruchomości
gmina/miejscowość

Ewidencyjne
oznaczenie
nieruchomości

Powierzchnia
przeznaczona
do dzierżawy

Rodzaje
użytków
gruntowych

Przeznaczenie
nieruchomości
(cel dzierżawy)

1.

Kobyla Góra /
Kobyla Góra

część dz. 146/8

około
0,5000 ha

grunty rolne

cele rekreacyjne 350,0 zł / miesięcznie

teren położony bezpośrednio w pobliżu zalewu Blewązka, przy ujściu Meresznicy, w sąsiedztwie zabudowy hotelowej

2.

Kraszewice /
Mączniki

część dz. 159

około
0,0800 ha

zabudowa
mieszkaniowa

cele
mieszkaniowe

teren położony bezpośrednio przy drodze asfaltowej stanowi grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym (obiekt nie jest zdatny do natychmiastowego zamieszkania) i budynkami gospodarskimi

Wysokość opłat z tytułu najmu
lub dzierżawy
(dotychczasowa/proponowana)

100,0 zł / miesięcznie

Uwagi

