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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!

POLICJA

red. Anna Ĭawicka

ħle zabezpieczony
áadunek

tel. 693 413 356

równieĪ bezpoĞrednio osobie, która
„zirytowaáa siĊ” powyĪszą sytuacją.
Serdecznie pozdrawiam,
Patryk JĊdrowiak

Odpowiadając na irytacjĊ dotyczącą przedwczesnych podziĊkowaĔ dla
p. Burmistrza ze strony mojej osoby,
chciaábym podkreĞliü, iĪ dotyczyáy
one usuwania przez sáuĪby, jeszcze
w trakcie trwania kampanii wyborczej,
plakatów powieszonych niezgodnie
z prawem, z których najwiĊkszą czĊĞü
stanowiáy plakaty PSLu i PiSu.
JeĪeli chodzi o plakaty zawieszone prawidáowo, to polskie prawo daje
komitetom wyborczym, niestety, aĪ 30
dni po zakoĔczeniu kampanii na ich
usuniĊcie. Dopiero po tym terminie
sáuĪby miejskie mogą je zdjąü samodzielnie, obciąĪając kosztami komitety.
W kwestii pozostawionych zacisków po plakatach wydaje mi siĊ,
Īe wystarczy skontaktowanie siĊ ze
swoim radnym bądĨ bezpoĞrednio
ze sáuĪbami miejskimi i wskazanie
takiego miejsca, a zaciski znikną z dnia
na dzieĔ.
Byábym wdziĊczny za opublikowanie tej odpowiedzi i przekazanie jej

Od redakcji
DziĊkujemy za odpowiedĨ.
Osoba „poirytowana” na pewno
przeczyta Pana wyjaĞnienie w gazecie,
ale dodatkowo przeĞlemy je bezpoĞrednio na jej adres mailowy.
RównieĪ pozdrawiamy
redakcja
TuĪ po naszej publikacji, „niebezpieczne” zaciski zostaáy usuniĊte.

Do tego zdarzenia doszáo 9 listopada, po godz. 13.00 na ul. Ostrzeszowskiej w Grabowie. Kierujący
samochodem marki Mercedes Vito
wraz z naczepą (mieszkaniec woj.
áódzkiego) nie zabezpieczyá wáaĞciwie
przewoĪonych znaków - wypadáy
one na jezdniĊ. W efekcie tego jadący za nim kierowca peugeota, by
uniknąü najechania na przeszkodĊ,
wykonaá nagáy manewr skrĊtu w lewo
i uderzyá w zaparkowany samochód
marki Opel Astra. 51-latka ukarano
mandatem.

Podziċkowanie
Panu Burmistrzowi Zenonowi Cegle,
Radnej - Pani Krystynie Trzeciak,
Panu Pawâowi Grzeğkowi

oraz wszystkim, którzy przyczynili siċ do
powstania drogi asfaltowej we wsi Chlewo Huby Maâe, z nadziejĆ na dalszĆ realizacjċ
rozpoczċtej inwestycji.
Wdziċczni mieszkaĕcy wsi Chlewo - Huby Maâe
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JABâEK I SOKÓW
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jabãkowo - aroniowych
jabãkowo
- marchwiowych
pomidorowych

Gospodarstwo sadownicze
„OWOCSOK”
Aleksander Ofierski
Ksiðēenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306
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Kolizje,
nadáamane drzewa...
Miniony tydzieĔ dla straĪaków
z naszego powiatu byá doĞü spokojny. Nie znaczy to jednak, Īe nie prowadzili Īadnych dziaáaĔ, caáy czas
byli teĪ w peánej gotowoĞci, by nieĞü
pomoc potrzebującym.
StraĪacy dwukrotnie w tym tygodniu wyjeĪdĪali, by usunąü nadáamane konary: 9 listopada - KuĨnica
Grabowska, oraz 13 listopada - Parzynów.
Obecni teĪ byli przy zdarzeniach
drogowych: 9 XI - GiĪyce, 12 XI i 14
XI - NiedĨwiedĨ, 16 XI - Kraszewice.

Zasáabá na stacji paliw
16 listopada, po godz. 14.00 na stacji paliw w NiedĨwiedziu zasáabá kierowca
ciĊĪarówki. MĊĪczyzna znajdowaá siĊ w zamkniĊtej kabinie samochodu. Jeszcze
przed przybyciem straĪy i pogotowia pomocy udzielili mu inni kierowcy, którzy
wydobyli go na zewnątrz. Chorego przewieziono do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

Serdeczne podziċkowania
dla lekarzy i pielċgniarek z Oğrodka Zdrowia w Doruchowie
za udzielonĆ pomoc medycznĆ, rodzinie, sĆsiadom, znajomym,
delegacjom oraz wszystkim, którzy okazali serce, wspóâczucie,
zamówili msze ğw., zâoīyli kwiaty i uczestniczyli w ostatniej drodze

Komunikat
Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie Informuje,
Īe z dniem 30 paĨdziernika
przeniesione zostaáy biura
Wydziaáu Budownictwa i ĝrodowiska (dawna Ochrona ĝrodowiska) z budynku przy ulicy
Zamkowej 17 do obiektu przy
ul. Zamkowej 16 A (budynek B
byáej szkoáy rolniczej); dojazd
od ulicy Norweskiej.

Przesyãki
kurierskie
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WHO

ğp. Jana Rogalewskiego

skâada
īona z rodzinĆ

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa

CODZIENNIE NOWA
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tel. 505 325 777

Restauracja Katrina przyjmuje
rezerwacje na spotkania
wigilijne

Specjalista w ortopedii
i traumatologii narządu
ruchu

dr n. med.
Aleksander Koch

Codziennie juē od godz. 10.00
zapraszamy na duēð filiēankõ
wyćmienitej kawy (takēe na wynos)

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

ZAPRASZAMY
tel. 62/730-48-33; e-mail: biuro@katrina.pl
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14 listopada, po godz. 19.00 policjanci zatrzymali w Kobylej Górze
kierowcĊ samochodu marki Subaru.
31-letni mieszkaniec Wrocáawia jechaá w terenie zabudowanym z prĊdkoĞcią 145km/h.
MĊĪczyĨnie zatrzymano prawo jazdy; zostaá równieĪ ukarany
500-záotowym mandatem.

Za blisko

ORTOPEDA

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

PowstaĔców Wlkp. w Ostrzeszowie. Kierująca vw polo (72-letnia
mieszkanka gm. Ostrzeszów) nie
zachowaáa bezpiecznej odlegáoĞci
od poprzedzającego ją mercedesa
i uderzyáa w niego.
KobietĊ ukarano mandatem.

Przekroczyá prĊdkoĞü
o 95km/h

Do tej kolizji doszáo równieĪ
9 listopada, po godz. 16.00 na ul.

DEBATA
SPOâECZNA
Komendant Powiatowy Policji
w Ostrzeszowie, w ramach programu prewencyjnego „Seniorzy
i máodzieĪ: dwa pokolenia - jeden cel”, zaprasza mieszkaĔców
gminy Kobyla Góra do udziaáu
w debacie spoáecznej, dotyczącej
bezpieczeĔstwa.
Debata odbĊdzie siĊ 24 listopada, o godz. 12.00 w budynku
Gimnazjum im. PowstaĔców Wielkopolskich przy ul. Tetmajera 1a.
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WYDAWCA I REDAKCJA zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesáanej korespondencji i tekstów, nie
zwraca materiaáów niezamówionych, nie odpowiada za treĞü reklam, ogáoszeĔ, listów.
Nakáad 8000 egzemplarzy.
BIURO REKLAM I OGàOSZEē tel./fax 730-14-90 e-mail:

poczta@czasostrzeszowski.pl

APTEKI
Plan dyİurów
„JagielloĔska” od 16.11 do 22.11, tel. 730-94-64
„Pod Wagą” od 23.11 do 29.11, tel. 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.

