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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.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka
tel. 693 413 356

ZBIGNIEW TOMCZYK
K
UZUPEàNI SKàAD RADY
ADY
W niedzielĊ, 12 kwietnia, odbyáy siĊ w Ostrzeszowie
zeszowie
wybory uzupeániające do Rady Miejskiej. Wybory dotyczyáy
jedynie okrĊgu nr 3, tzn. Īe w gáosowaniu mogli wziąüü udziaá
tylko mieszkaĔcy os. Zamkowego (bloki od 1 do 18).
8).
Przyznajmy, Īe udziaá ten nie byá powszechny, gdyĪ
w wyborach, na 757 uprawnionych, uczestniczyáo
139 osób (16,36%), zaĞ gáosów waĪnych odnotowano 138.
NajwiĊksze poparcie wyborców uzyskaá ZBIGNIEW TOMCZYK,
reprezentujący KWW Zbigniewa Tomczyka, na którego gáosowaáo 66
wyborców - niemal poáowa biorąca udziaá w wyborach.
Grzegorz Przemysáaw MACHAJ, reprezentujący KWW Razem dla Gmin i
Powiatu, zdobyá 45 gáosów, a Grzegorz WIĉCEK, reprezentujący KWW Grzegorza WiĊcka otrzymaá 27 gáosów.
Przypomnijmy, Īe do wyborów uzupeániających w tym okrĊgu doszáo na
skutek rezygnacji z mandatu radnego Krzysztofa Mazurkiewicza, który w
ubiegáorocznych wyborach samorządowych uzyskaá w okrĊgu nr 3 najwiĊkszą
liczbĊ gáosów. Od najbliĪszej sesji Rada Miejska Ostrzeszów znowu bĊdzie
obradowaü w peánym, 21-osobowym skáadzie.
K.J.

§ PORADY PRAWNE §
Nurtuje CiĊ jakieĞ zagadnienie prawne? ZadzwoĔ do
redakcji lub napisz na prawnik@czasostrzeszowski.pl. Na
wybrane zagadnienia i problemy prawne naszych czytelników odpowiemy na áamach czasopisma.

Czytelnicy pytajĈ - prawnik odpowiada
Mam pytanie odnoĞnie poruszania siĊ rowerami po chodnikach. Jestem starszą osobą,
czĊsto chodzĊ na spacery i mam
obawy, kiedy widzĊ szybko jeĪdĪącą rowerami po chodnikach
máodzieĪ. Z tego co wiem, to jazda
taka jest zabroniona, chyba Īe byáa
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www.castor24.pl
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tel.609 813 210
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DZIELIû, A NIE àĄCZYû
DokoĔczenie ze str. 1.
ĝledztwo, zarówno polskie jak
i rosyjskie, prowadzą ludzie, którzy
mogą mieü interes w ukryciu dowodów swojej odpowiedzialnoĞci, co
chwilĊ wychodzą jakieĞ káamstwa i
manipulacje - ziemia przekopana na
metr, niewykonane sekcje, pozamieniane ciaáa, dziewiĊü wersji odczytu
rozmów…
Ale wielu ludzi tego nie dostrzega. JeĞli oglądają gáównie TVN, to
nie mogą dostrzegaü. Popatrzyáem
przez chwilĊ z ciekawoĞci, co pokaĪą
z okazji piątej rocznicy katastrofy. I
pokazali. Propagandowy materiaá o
strasznym Antonim i jego szalonych
naukowcach. Krótkie przebitki z eksperymentów na puszkach i parówkach, odpowiednio dobrane ujĊcia
i króciutkie fragmenty zdaĔ mające
ilustrowaü szaleĔstwo i absurdalnoĞü
tez zespoáu. Wszystko zmontowane
szybko, Īeby nie daü czasu na
zastanowienie. Zero informacji. Bo
nie miaáo byü informacji, miaá byü
tylko strach i drwina. A dla mnie oni
mogliby nawet nadmuchiwaü kondomy, jeĞli miaáoby to pokazaü jakieĞ
zjawisko czy istotny mechanizm.
Wiem, dlaczego ich tak atakują i wyĞmiewają. Bo gdyby nie ten zespóá
naukowców, za wáasne pieniądze, z
pobudek patriotycznych prowadzących niezaleĪne badania, byü moĪe
udaáoby siĊ wszystko przyklepaü tak,
jak to byáo planowane.
Jestem w stanie przyjąü kaĪdą

jakaĞ zmiana przepisów?
Generalna zasada jest taka, Īe
kierujący rowerem jest obowiązany
korzystaü z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeĞli są one wyznaczone dla kierunku, w którym siĊ
porusza. Ustawodawca przewidziaá
jednak, iĪ korzystanie z chodnika lub
drogi dla pieszych przez kierującego
rowerem jest dozwolone wyjątkowo w
przypadku, gdy:
- po pierwsze, opiekuje siĊ on
osobą w wieku do lat 10 kierującą
rowerem,
- po drugie, szerokoĞü chodnika
wzdáuĪ drogi, po której ruch pojazdów
jest dozwolony z prĊdkoĞcią wiĊkszą

niĪ 50 km/h, wynosi co najmniej 2m i
brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
- po trzecie, warunki pogodowe
zagraĪają bezpieczeĔstwu rowerzysty na jezdni (Ğnieg, silny wiatr, ulewa,
goáoledĨ, gĊsta mgáa).
NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe
kierujący rowerem, korzystając z
chodnika lub drogi dla pieszych w wyjątkowych, opisanych powyĪej trzech
przypadkach, obowiązany jest jechaü
powoli, zachowaü szczególną ostroĪnoĞü i ustĊpowaü miejsca pieszym.

STUDNIE

ORTOPEDA

GâČBINOWE

Aplikant adwokacki
Patryk Wróbel

Specjalista w ortopedii
i traumatologii narządu
ruchu

dr n. med.
Aleksander Koch

• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777

poradnia ortopedyczna
w zakresie ortopedii
dzieciĊcej i dorosáych
Ostrzeszów al. WolnoĞci 1a
rejestracja 882-042-111

Nowo Otwarty Salon

SprzedaĪ jabáek
i soków
naturalnych

okna, drzwi, rolety, parapety

Ceny
od 50 gr/kg

¿rmy DARBUD

NISKIE CENY
Grabów, ul. Rataja 3 (przy dworcu PKS)
tel. 515 116 526; 62/736-00-56
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KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW
75. ROCZNICY ZBRODNI KATYēSKIEJ
W OSTRZESZOWIE
zaprasza
mieszkaĔców Ziemi Ostrzeszowskiej
na uroczystoĞü upamiĊtniającą dwie wielkie tragedie narodowe:
ZbrodniĊ KatyĔską i KatastrofĊ SmoleĔską.
UroczystoĞü odbĊdzie siĊ na Rynku w Ostrzeszowie w dniu 15
kwietnia 2015 roku.
PROGRAM UROCZYSTOĝCI
godz. 16.00
ƒ Msza Ğw. w intencji o¿ar Zbrodni KatyĔskiej i Katastrofy SmoleĔskiej
ƒ Apel PamiĊci
ƒ Salwa honorowa
ƒ ZáoĪenie kwiatów pod obeliskiem „Golgota Wschodu”
W uroczystoĞci wezmą udziaá: Kompania Honorowa 16. JarociĔskiego
Batalionu Remontu Lotnisk; Orkiestra Reprezentacyjna Siá Lądowych
z Wrocáawia
Udziaá w uroczystoĞciach pozwoli oddaü czeĞü tym, którzy - zdradzeni i
zamordowani - oddali Īycie za wolną PolskĊ oraz tym, którzy w drodze na
uroczystoĞci upamiĊtniające 70. rocznicĊ sowieckiej zbrodni ludobójstwa
zginĊli w katastro¿e lotniczej pod SmoleĔskiem.
Dajmy Ğwiadectwo pamiĊci o¿arom tych tragicznych wydarzeĔ.
Organizatorzy
„Ci których kochamy, nie umierajĆ nigdy, bo miâoğý to nieğmiertelnoğý.”

Serdeczne podziċkowania
Ksiċīom, Rodzinie, Przyjacioâom, SĆsiadom, Delegacjom, Kolegom i Koleīankom za udziaâ w pogrzebie mojego mċīa

ğp. Stefana
efana Stasierskiego
Stasier
oraz za zamówione msze ğw., zâoīone kwiaty i wieĕce, sâowa wsparcia i otuchy
w tak trudnych dla mnie chwilach
skâada
īona z synami, synowymi i wnukami

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
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SZYBKO, TANIO
i SOLIDNIE
tel. 665 288 014

Gospodarstwo sadownicze
„OWOCSOK”
Aleksander O¿erski
KsiąĪenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU, do godz. 1200, tel. 730-14-90.

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

wersjĊ. Ci, którzy zginĊli, nie są dla
mnie ĞwiĊtymi. Byli tylko ludĨmi i mogli popeániü báąd. To waĪna sprawa,
ale nie moĪna jej rozstrzygnąü, gdy
rząd zadbaá o to, Īeby nie moĪna byáo
nic wyjaĞniü. Bo tak miaáo byü - mieli-

15.04.2015

Ğmy byü zdani na wiarĊ w tĊ lub inną
wersjĊ, mieliĞmy zostaü podzieleni
na rozsądnych i oszoáomów. Widząc
determinacjĊ wielu ludzi, zaczynam
wierzyü, Īe im siĊ nie uda. Nie ulegniemy tej propagandzie, ale teĪ nie
bĊdziemy sklejaü niczego na siáĊ.

poczta@czasostrzeszowski.pl

APTEKI
Plan dyİurów
„JagielloĔska” od 13.04 do 19.04, tel. 730-94-64
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 20.04 do 26.04, tel. 730-00-76
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.

