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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.
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Kolizja podczas mijania
23 października w okolicy skrzyżowania na ul. Łąkowej w Ostrzeszowie
kierowca fiata 126p M. S. podczas
wykonywania manewru mijania doprowadził do zderzenia z prawidłowo
jadącym citroenem zx. Sprawcę kolizji
ukarano mandatem.
Nie zachował odstępu
24 października w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i gen. Sikorskiego
w Ostrzeszowie kierujący fordem
mondeo D. S. nie zachował odpowiedniego odstępu i uderzył swoim
autem w tył ciężarówki daf. Sprawca
ukarany został mandatem.
Nie podporządkowała się
25 października w Ostrzeszowie na ul.
Piekary ford mondeo kierowany przez
kobietę o inicjałach S. K., wyjeżdżając
z drogi podporządkowanej wymusił
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pierwszeństwo i doprowadził do
kolizji z fiatem 126p. Sprawczynię
ukarano mandatem.
Uszkodził „merca”
27 października w Ostrzeszowie na ul.
Łąkowej mężczyzna – Sz.N., kierujący
fordem transitem, podczas omijania
uszkodził mercedesa. Nieostrożnego
kierowcę ukarano mandatem.
Nietrzeźwi na drogach
powiatu
22.10. Ostrzeszów, al. Wolności, 50letni rowerzysta Leszek O., pobrano
od niego krew do badań
22.10. Grabów n. Prosną, ul. Ostrzeszowska, kierowca subaru Tadeusz
P., pobrano od niego krew do badań
(mężczyzna na prostym odcinku
drogi uderzył swym pojazdem w tył
poprzedzającej go hondy)
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SKUTECZNIE ZASŁANIA
Cieszy postęp
robót drogowych
nie tylko w skali
powiatu. Krajowa „11”
na odcinku przebiegającym przez
Ostrzeszów nabrała
już iście europejskiego
wyglądu. Porobiono
rozjazdy, ułatwiające
skręt w lewo, wszystko
ładnie oznakowano.
Jednak to oznakowanie wjazdu – z „11”
na ul. Zamkową od
strony Ostrowa to po
prostu bubel – znak
drogowy zasłania lewy
pas jezdni i tylko intuicja kierowców oraz
szczęście sprawiły, że dotąd nie doszło

tam do poważnego wypadku. Prosimy
osoby kompetentne, aby coś zrobiły z
tym niefortunnym znakiem. I to szybko!

Ostrzeszów piękny – i mniej piękny

APEL POLICJI
W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu
ostrzeszowskiego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie cmentarzy. Z
uwagi na zwiększoną migrację osób na cmentarze, mogą mieć miejsce zachowania niezgodne z prawem - kradzieże kieszonkowe, rozboje, kradzieże pojazdów oraz kradzieże dekoracji nagrobkowych.
Prosimy o niepozostawianie przedmiotów wartościowych w widocznym
miejscu!!!
Jednocześnie apelujemy do wszystkich kierujących pojazdami, aby w dniu
1 listopada zachować szczególne środki ostrożności podczas jazdy. Przypominamy o dostosowaniu odpowiedniej prędkości jazdy do panujących warunków
na jezdni, używanie świateł zewnętrznych oraz zwrócenie uwagi na rowerzystów i osoby piesze również korzystające z drogi.
Mając na uwadze wzmożony ruch drogowy w dniu 01.11., zwracamy się z
prośbą do tych osób, które mogą dotrzeć na cmentarz pieszo, o niekorzystanie
z prywatnych pojazdów.

Cieszą oko odnowione elewacje
kinoteatru PIAST oraz bloki u zbiegu
ulic Wojska Polskiego i Piastowskiej.
W innych miejscach też trwają prace
renowacyjne.

Wypadki i kolizje
24 października w godzinach rannych na
tzw. „rondzie mikstackim” w Ostrzeszowie
doszło do kolizji citroena xm i toyoty corolli. Osób rannych nie było, straty ok. 2.000zł.
Przyczyny zdarzenia ustalała policja.
*
24 października w Zalesiu kierowca forda
fiesty najprawdopodobniej nie dostosował
prędkości jazdy do warunków drogowych,
wskutek czego pojazd „wylądował” w rowie. Również obyło się bez rannych. Straty
ok. 2.000zł.
*
29 października, ok. godz. 7.00 do strażaków wpłynęła informacja o wypadku drogowym w Morawinie. Na miejscu zastano
busa – forda transita, który leżał poza
jezdnią na dachu. Jednej osobie pomocy
udzieliło pogotowie ratunkowe, straty ok.
5.000zł. Przyczyną mogła być nadmierna
prędkość.
Kot w opałach
27 października strażacy otrzymali dość
nietypowe zgłoszenie – na ul. Kwiatowej w
Ostrzeszowie, pod jednym z samochodów
(między tłumikiem a karoserią) zakleszczył
się kot. Przy próbie podniesienia pojazdu,
kot się uwolnił i uciekł.
Rob.

Coraz częściej występują już nocne
przymrozki. Gdy pod wieczór lub rano
spojrzymy od strony Rojowa na Osiedla
- Harcerskie i Młodych, widzimy, jak z
bardzo wielu kominów wydobywa się
ciężki dym, wiszący później w postaci
ciemnej zasłony nad tą częścią miasta.
(rysz)

W pracy i zadumie…
Pamiętajmy o tym, nasi zmarli
bardziej od kolorowego plastiku i
tandetnego blichtru potrzebują
naszej obecności, zadumy, wspomnienia, modlitwy…. Bądźmy w
tym szczególnym dniu tylko z nimi,
niech nie rozprasza nas powierzchowna otoczka.
(ja)

Pogoda przed dniem Wszystkich Świętych sprzyjała pracom porządkowym na cmentarzach. Poszły
w ruch ścierki, szczotki, detergenty.
I dobrze - cmentarze świątecznie
wypiękniały. Obyśmy tylko, zaaferowani czyszczeniem i upiększaniem
grobów, nie zapomnieli o istocie
tego Święta. Czasami skromny znicz

i chryzantema
położona na płycie
pokrytej liśćmi
mają większe
znaczenie niż
grób ustrojony
sztucznymi kwiatami w jaskrawych
kolorach.

Bezimienni
Kiedy Bóg porządnie odpoczął
wstał i pozbierał imiona rozrzucone
na piasku
tych, którzy mocowali się z życiem...
i tych, którym dane było czerpać z życia...
pełnymi garściami

ZNALEZIONO
KLUCZE
28 października (niedziela)
w okolicy parkingu w lesie klasztornym znaleziono pęk kluczy na
smyczy Orange, t. 0693 245 413

Informacja
Informacja ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż dla Zakładu dzień 2 listopada 2007r. jest dniem wolnym od pracy.
W tym dniu, w trosce o dobro klienta, Oddział Wojewódzki ZUS w Poznaniu
postanowił uruchomić we wszystkich placówkach ZUS na terenie Wielkopolski
- Sale Obsługi Klienta, na których będzie można załatwić podstawowe sprawy z
zakresu ubezpieczeń społecznych. Sale będą czynne w godzinach urzędowania
poszczególnych oddziałów.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować Naszych Klientów, iż wszystkie
jednostki terenowe ZUS będą otwarte w sobotę 10 listopada br.
.
Dariusz Bieganek
rzecznik prasowy

Wójt gminy Kobyla Góra
informuje, że Biuro Dowodów
Osobistych w Urzędzie Gminy
Kobyla Góra będzie czynne
dodatkowo w soboty:

Potem porozkładał zebrane imiona
na trzcinowych noszach – jak przypadło
Usiadł i patrzył, słuchał, wyczekiwał i rozmyślał
jednak nadaremnie
wszystkie milczały
wszystkie miały smutek w oczach
wszystkie były takie same
bezimienne...
Andrzej Mytkowski
listopad 2007

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

- 3,10,17 i 24 listopada 2007r.
- 1,8 i 15 grudnia 2007r.
w godzinach od 8.00 do 13.00
Wójt
mgr Jerzy Przygoda

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

