3

„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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Złodzieje na słupach
17 września późnym wieczorem w Książenicach nieznany sprawca dokonał kradzieży 500 m napowietrznej linii energetycznej
o wartości ok. 3.000zł. Cztery dni później
w tej samej miejscowości łupem złodzieja
padło 1.200 m przewodu, którego wartość
oszacowano na 2.500zł. To już kolejne tego
typu przypadki na naszym terenie. Przypomnijmy, że 11 września w Pisarzowicach
zniknęło blisko 2,5 km linii energetycznej.
Wiele wskazuje więc na to, że działa tutaj
zorganizowana grupa złodziei-elektryków?
Brak odstępu x 3
18 września w Książenicach na drodze wojewódzkiej nr 449 daewoo kierowane przez
mężczyznę o inicjałach M. K. najechało na
tył opla vectry. Za niezachowanie wymaganego odstępu sprawcę kolizji ukarano
mandatem. Do bardzo podobnych zdarzeń
doszło 19 września w Ostrzeszowie Pustkowiu i 20 września w Kochłowach. W pierwszym przypadku fiat panda, za którego
kierownicą siedział C. J., uderzył w tył opla
combo. W drugim natomiast renault traffic
kierowany przez J. F. doprowadził do kolizji
z volkswagenem golfem.
Bił w dyskotece
23 września funkcjonariusze KPP ujęli
sprawcę pobicia 19-letniego mężczyzny;.
do zdarzenia doszło na terenie dyskoteki
w Kobylej Górze. Agresorem okazał się 38letni Mariusz W.
Nietrzeźwi na drogach powiatu
21.09. Ostrzeszów, ul. św. Mikołaja, rowerzysta Andrzej B., pobrano od niego krew
do badań
22.09. Palaty, rowerzystka Magdalena K.,
pobrano od niej krew do badań
Sprawdź auto na jesień
Okres jesienno – zimowy charakteryzuje
się znacznym pogorszeniem warunków
drogowych -wcześniej zapadający zmrok,
niedostateczna widoczność spowodowanej mgłą lub opadami deszczu lub śniegu
i śliska nawierzchnia. W takich warunkach
drogowych i pogodowych o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego
decyduje przede wszystkim dobry stan
oświetlenia, układu hamulcowego i ogumienia. Odpowiednio wczesne zauważenie pojazdu z prawidłowo działającym
oświetleniem, sprawnie działające hamulce i dobry stan opon pozwoli nam uniknąć zagrożenia spowodowania zdarzenia
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Płonąca słoma
20 września w Mąkoszycach miał
miejsce pożar mały sterty słomy. Prawdopodobną przyczyną zaprószenia
ognia było podpalenie przez osoby
imiennie nieustalone.
Szkło na drodze
21 września strażacy otrzymali zgłoszenie o tym, iż na drodze prowadzącej
do miejscowości Palaty jest rozsypane szkło. Szkło pochodziło z rozbitego
wcześniej przystanku autobusowego.
Pożar szopy
22 września w Rojowie strażacy gasili pożar mały drewnianej szopy. Prawdo-
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podobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez osoby nieustalone.
Kolizja w Kobylej Górze
23 września w Kobylej Górze doszło
do wypadku samochodowego z udziałem mercedesa vito i suzuki swift. Przyczyną było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rannych
osób nie było.
Plama oleju
Tego samego dnia w godzinach wieczornych strażacy usuwali plamę oleju
na drodze w Grabowie.
Unieszkodliwianie os:
17.09 - Doruchów, gniazdo os w podbitce dachu budynku mieszkalnego.
17.09 – Grabów n/Prosną, ul. Ostrzeszowska, gniazdo os w szczycie budynku
przedszkola.
19.09 – Ostrzeszów, os. Zamkowe,
gniazdo os.
19.09 – Rojów, gniazdo os pod podbiciem dachu budynku mieszkalnego.
20.09 – Ostrzeszów, ul. Składowa,
gniazdo os przy budynku magazynowym.
21.09 – Olszyna, gniazdo os na boisku szkolnym.
21.09 – Ostrzeszów, gniazdo os nad
oknem bloku mieszkalnego.
21.09- Grabów nad Prosną, gniazdo
os na obiekcie przedszkola.
23.- Rojów, gniazdo os w ścianie budynku mieszkalnego.
(ak)

17 września w Mąkoszycach gaszono pożar średni
budynku inwentarsko – składowego (stodoły). Spaliła się
więźba dachowa, część murów budynku, 30 ton siana, 10
ton słomy, dmuchawa i silnik elektryczny. Straty oszacowano na ok. 180.000zł. Uratowane mienie ok. 65.000zł.
Prawdopodobną przyczyną tego pożaru było zwarcie

instalacji elektrycznej. W trakcie gaszenia pożaru
jeden z ratowników został lekko ranny. W akcji wzięło
udział 10 jednostek straży pożarnej
Na uwagę zasługuje postawa niektórych mieszkańców wioski, którzy z pełnym zaangażowaniem
pomagali w akcji ratowniczej.

Budynki do ewidencji
Od jakiegoś czasu na ulicach
Ostrzeszowa zauważyć można
ekipę z planami, która przygląda
się domom i robi jakieś notatki. Jak
się okazuje, są
to pracownicy
firmy z Koła.
Firma ta wygrała
przetarg i na zlecenie Starostwa
Powiatowego
zakłada ewidencję budynków
dla Ostrzeszowa,
a później także
części Grabowa.
Jeden z pracowników firmy – p.
Tomasz Kacprzak
udzielił mi kilku
ogólnych informacji.
„Na razie prace przebiegają
na zewnątrz, natomiast później
potrzebne będą dane od właścicieli
domów.
Na mapie ewidencyjnej znajdują się wszystkie budynki z terenu
Ostrzeszowa z zaznaczeniem,
czy jest to budynek mieszkalny,
handlowy czy gospodarczy. W
efekcie przeprowadzonego spisu
dla każdego z tych budynków
założona zostanie oddzielna karta z
opisem zawierającym informacje o
funkcji budynku, liczbie kondygnacji, w roku zbudowania, materiału,
z jakiego został zbudowany itp.
Tych informacji w większości będą
musieli udzielić właściciele domów.
Problem pojawia się wtedy, kiedy
nawet oni nie znają danych domu,
ponieważ np. kupili go lub otrzymali w spadku.”
Według mojego rozmówcy
ważne jest, by ludzie byli przygotowani na wizyty osób ewidencjonujących, najlepiej, gdyby mieli
już zebrane dane i zechcieli tych
informacji udzielić. Każda z osób
przeprowadzających spis będzie
wyposażona w odpowiednie
identyfikatory i poświadczenia, na
podstawie których uzyska prawo
do przeprowadzania wywiadów.
-Liczymy na dobrą współpracę
z mieszkańcami Ostrzeszowa, dzięki
czemu ewidencjonowanie budynków przebiegnie szybko i

sprawne. Najważniejsze,
by przełamać barierę nieufności. Prace mają zostać
zakończone do końca
przyszłego roku – dodaje

na zakończenie rozmowy
p. Tomasz.
Życzymy powodzenia!
sm
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Nowy adres sklepu:
P.H.U. BiuRPap S.C.
ul. gen. Sikorskiego 14/7 A
63-500 Ostrzeszów

tel. (062) 730-04-08, tel. kom. 693 063 509

Sklep papierniczy BIURPAP przeniesiono

✂

Zatrzaśnięte drzwi
20 września w Ostrzeszowie PSP
otrzymała informację o zatrzaśniętych
drzwiach na os. Zamkowym. Strażacy
przy pomocy podnośnika dostali się do
mieszkania i problem został błyskawicznie rozwiązany.

Pożar w
w Mąkoszycach
Mąkoszycach
Pożar

drogowego. W związku z tym Komenda
Powiatowa Policji w Ostrzeszowie w dniu
1 października 2007r. współdziałając ze stacjami kontroli pojazdów organizuje działania profilaktyczne pod hasłem „Sprawdź
auto na jesień”. W ich ramach będzie można przeprowadzić bezpłatną kontrolę ogumienia, oświetlenia i układu hamulcowego
w następujących stacjach:
1. SKP Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, Ostrzeszów, ul. Składowa 1, w g. 7.00
– 18.00
2. SKP – Warsztaty Mechaniki Pojazdowej
przy Zespole Szkół nr 2, Ostrzeszów, ul.
Krańcowa 7, w g. 8.00 – 18.00
3. Okręgowa SKP - PROFI S.A., Ostrzeszów
al. Wojska Polskiego 21, w g. 7.00 – 18.00
4. SKP – BUDO-TŁUMEX-BIS P.H.U., Kobyla Góra, ul. Wojska Polskiego 45, w g. 8.00
– 20.00
5. Okręgowa SKP – Firma „BIRAS” S.C., Grabów nad Prosną, ul. Parkowa 1, w g. 7.00
– 18.00
6. SKP- PPHU „REMICO”, Grabów nad Prosną, ul. Klasztorna 4, w g. 8.00 – 16.00
7. SKP – Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Doruchów, ul. Rolna 5, w g. 7.00 – 18.00
8. Okręgowa SKP – Usługi Transportowe
Tuz Jarosław, Doruchów, ul. Kępińska 10a,
w g. 7.00 – 18.00
9. Okręgowa SKP – LUKASSERVIS, Rogaszyce nr 156, w g. 7.00 – 18.00.
Mając nadzieję, że wszystkim kierującym
zależy na bezpieczeństwie własnym, jak
i innych uczestników ruchu drogowego,
prosimy o sprawdzenie stanu technicznego posiadanych pojazdów. Jednocześnie
zwracamy się z apelem do pieszych korzystających z dróg, a w szczególności z dróg,
na których nie ma chodników, o używanie
elementów odblaskowych. Przypominamy,
że dzieci w wieku do 15 lat, poruszające się
po drodze po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym, obligatoryjnie obowiązane są używać elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Prosimy również, by piesi korzystający z drogi, gdzie nie ma chodnika,
obowiązkowo szli poboczem lub czasowo,
jeżeli nie można z niego korzystać, jezdnią
pod warunkiem zajmowania miejsca jak
najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Obowiązkowo pieszy w takich przypadkach musi iść
lewą strona drogi! Statystyki Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie wskazują,
że piesi, którzy stali się ofiarami wypadków
drogowych, najczęściej szli nieprawidłową
stroną drogi i jednocześnie nie byli widoczni dla kierujących pojazdami, którzy na
nich najechali.
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„Zwisające” niebezpieczeństwa
17 września w Godziętowach strażacy przy pomocy podnośnika usunęli
nadłamany konar drzewa nad budynkiem wielorodzinnym.
18 września w Kobylej Górze usunięto stwarzające niebezpieczeństwo
złamane drzewo. Tego samego dnia
w Ostrzeszowie na ul. Kwiatowej znad
wejścia do bloku usunięto, stanowiącą
zagrożenie, blachę.
19 września w Kobylej Górze wycięto zwisające konary nad budynkiem
mieszkalnym.
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26.09.2007

do nowego lokalu
przy ul. gen. Sikorskiego 14
(dotychczas sklep papierniczy państwa Wodniakowskich,
za Rynkiem w kierunku Zespołu Szkół nr 1).

Pr z yjd ź z w ycięt ą re k lamą a ot r z ymasz R ABAT

P.H.U. AUTO HIT
Pełna oferta również na:
www.autohit-ostrzeszow.gratka.pl

transport samochodów osobowych (1.5 tony)
pomoc drogowa (3.2 tony – 4 samochody)
skup – sprzedaĪ – zamiana samochodów
(za gotówkĊ, kredyty samochodowe)
wypoĪyczalnia lawet

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

