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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.

Zdaniem Jangasa
Masz sprawö, zadzwoþ, t. 693 413 356.
Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.

Stworzyä
zagroĔenie
Jak informowali uczestnicy ruchu,
wáaĞciciel jednej z nieruchomoĞci
przy ul T. KoĞciuszki w Ostrzeszowie,
usytuowanej na wylocie z miasta,
stworzyá zagroĪenie, szczególnie dla
rowerzystów. Nie wiadomo z jakiej
przyczyny z boków wjazdu na posesjĊ
wbiá w ziemiĊ paliki i taĞmą zagrodziá
czĊĞü pasa drogowego, wyáączając z
ruchu caáe pobocze.
Jeden z kierowców byá Ğwiadkiem, jak rowerzystka o wáos nie
wpadáa pod koáa nadjeĪdĪającej ciĊĪarówki, bo, uciekając przed jadącym
samochodem, musiaáa zjechaü na
pobocze, a tam… blokada.
W zeszáym tygodniu pisaliĞmy o
tragicznej Ğmierci rowerzysty w Doruchowie, gdzie nie wykluczono, Īe
podmuch wiatru od przejeĪdĪającego

Leczenie rwy kulszowej,
dysków i skrzywieĔ
krĊgosáupa.
RównieĪ przypadki zagroĪone operacją.
Zespóá specjalistów, Kalisz,
tel. 062 765-35-85; 0604 320 274

samochodu wepchnąá go do rowu.
ZagroĪenie na KoĞciuszki jest
bardzo realne, bo, szczególnie o
zmroku, z daleka nie widaü taĞm,

wiĊc áatwo zahaczyü siĊ o paliki i siĊ
przewróciü.
Podczas mijania siĊ dwóch ciĊĪarówek w zasadzie caáa droga jest
zajĊta, wiĊc pieszy i rowerzysta, aby
uniknąü potrącenia, musi zejĞü na
pobocze.
Jeszcze gorzej, gdy jadący od

strony Sycowa TIR jest wyprzedzany
przez inny samochód, a z przeciwka
jedzie cyklista - tak byáo w przypadku
zeskakującej z roweru kobiety, która,
mając na poboczu przeszkodĊ, o
wáos nie wpadáa pod koáa samochodu.
W czwartek przejeĪdĪaáem
tamtĊdy dwukrotnie i widziaáem, Īe
na wjeĨdzie do wspomnianej posesji
przez dáugi czas parkowaá samochód.
Wjazd do posesji, szczególnie na
odcinku pasa drogowego, nie jest
miejscem do parkowania. Tego nawet
nie muszą regulowaü Īadne przepisy,
wystarczy
zdrowy rozsądek.
Gdyby
uciekający
przed nadjeĪdĪającym
samochodem z drogi
na pobocze
rower z yst a
nie zdąĪyá
wyhamowaü
i uderzając
w stojący
na wjeĨdzie,
przy krawĊdzi jezdni
samochód, uszkodziá go, pewnie
wáaĞciciel auta miaáby pretensje. A
co by byáo, gdyby czáowiek, wpadając na samochód, mocno siĊ o niego
poturbowaá?
Czy konieczne jest stwarzanie
takiego zagroĪenia?
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APEL O POMOC

Komenda Powiatowa
PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej w Ostrzeszowie zwraca siĊ
z apelem o zbiórkĊ krwi dla st. ogn. w st.
spocz. Romana Rozwory.
Roman Rozwora byá
funkcjonariuszem tutejszej
komendy od 1986 r. W lipcu 2009 r. odszedá na zasáuĪoną emeryturĊ.
Wykryto u niego ostrą
odmianĊ biaáaczki i konieczna jest systematyczna transfuzja
krwi. Pan Roman odbyá juĪ leczenie,
ale nastąpiá nawrót choroby. Konieczne bĊdzie leczenie chemioterapią, w
związku z czym potrzebna jest krew,
a w dalszym etapie przeszczep szpi-

ku. Potrzebna grupa
krwi A1 B RH+, ale kaĪda inna oddana grupa
krwi bĊdzie wymieniona na niezbĊdną.
Krew moĪna oddawaü
w dowolnych punktach
krwiodawstwa z deklaracją:
Klinika Hematologii i Nowotworów
Krwi i Transplantacji
Szpiku ul. Pasteura 4,
50-367 Wrocáaw tel.
71-7842567, ROMAN ROZWORA.
Liczymy na solidarnoĞü braci
straĪackiej w niesieniu pomocy zasáuĪonemu funkcjonariuszowi PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej, z góry dziĊkujemy za pomoc.

Podziċkowanie
Serdecznie dziċkujċ Pani, która w sobotċ – 8 grudnia,
ok. godz. 12.30, na Poczcie w Ostrzeszowie
znalazâa mojĆ saszetkċ i przekazaâa jĆ do okienka
pocztowego.
Jednoczeğnie proszċ o kontakt.
Henryk Musiaâa
tel. 609 188 138

Serdeczne podziċkowania

PrzyjmĊ lub odkupiĊ
zlecenie oraz wykonam:

Panu ordynatorowi, lekarzom, pielċgniarkom
oraz caâemu personelowi oddziaâu wewnċtrznego szpitala
w Ostrzeszowie za troskliwĆ opiekċ nad

szpachlowanie, gipsowanie,
malowanie, tapetowanie podwieszane su¿ty, suche zabudowy,
adaptacja poddaszy, murowanie,
panele Ğcienne i podáogowe,
montaĪ drzwi, okien i parapetów
+ obróbka i wiele innych

ğp. Hieronimem Nowakiem
ğp
skâada
īona z rodzinĆ

SZYBKO, TANIO
i SOLIDNIE
tel. 665 288 014

SUPEâEK

KOREPETYCJE
Z J. POLSKIEGO

Usãugi krawieckie

oraz pomoc w
przygotowaniu do matury
tel. 601 560 650

•
•
•

Przesyãki kurierskie
Àrmy GLS

Sprzedaē
i szycie firan

dostawa w ciągu 24 godz.
RównieĪ zagraniczne
Grabów, tel. 606 644 466

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa

ul. âðkowa 6, Ostrzeszów
(obok sklepu motoryzacyjnego)
tel. 692 814 833

HURTOWNIA DEKARSKA
- DACHÓWKI, BLACHA, PAPA

tel: 62 730 83 10

- BOAZERIA, DESKI TARASOWE, KVH
- LAKIERY, BEJCE, PIANKI, SILIKONY

- OKNA DACHOWE

Rogaszyce 254
63-500 Ostrzeszów
www.dachy-mczekaj.pl
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murowanie
szpachlowanie
malowanie ocieplanie
i inne usáugi budowlane

SZYBKO, TANIO,
SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

Kompleksowe
odĞnieĪanie
posesji,

- RYNNY, £UPEK, STRUKTONIT
- NARZÊDZIA, ELEKTRONARZÊDZIA

- ŒRUBY, WKRÊTY, £¥CZNIKI

tel. 505 325 777

przeróbki
nabijanie guzików i nap
wymiana zamków

Tynki
cementowo
-wapienne

e-mail: poczta@czasostrzeszowski.pl

chodników
www.ogrodzkamienia.pl
tel. 785 230 400
tel. 535 015 400

APTEKI
Plan dyİurów
„JagielloĔska” od 17.12 do 23.12, tel. 730-94-64; „Zamkowa” ul. Gorgolewskiego 4
- 24.12, t. 732-05-35; „Zamkowa” ul. Zamkowa 28 - 25.12, t. 730-00-76; „Borek” 26.12, t. 586-13-87; „Pod Wagą” od 27.12 do 31.12, t. 730-32-23
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200

Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

