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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.

STRAĒ
3 stycznia strażacy usunęli sople
zwisające nad chodnikiem
na ul. Kolejowej w Ostrzeszowie.
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przyczyną pożaru było zbyt wielkie
nagromadzenie się sadzy w kominie. Przepisy mówią, że komin należy czyścić 4 razy w roku.
31 grudnia OSP
Ostrzeszów zabezpieczała sylwestrowo - noworoczną imprezę
pod Basztą.
Rano 2 stycznia
w miejscowości
Ostrzeszów Pustkowie
strażacy
usunęli
pochylone nad drogą
drzewo, stanowiące zagrożenie
dla użytkowników drogi.

29 grudnia zapaliła się sadza w kominie jednego z budynków mieszkalnych na ul. Powstańców Wlkp.
w Ostrzeszowie. Akcja strażaków
trwała 43 minuty. Przypuszczalną

Nie dostosował prędkości

W 2009 roku
strażacy zanotowali 847 zdarzeń – jest to
rekordowa ilość.
Niestety, z tego
rekordu nie ma
się co cieszyć
– zdarzeń wymagających strażackich interwencji przybywa z roku
na rok. Życzmy i strażakom, i sobie, by w nowym 2010 roku było
ich jak najmniej.

30 grudnia o godz. 12.00 w Doruchowie na ul. Kaliskiej mężczyzna W. Ż. (mieszkaniec Gdańska) kierujący oplem meriwą,
na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do panujących na warunków, na skutek czego stracił panowanie nad
autem i zjechał na przeciwny pas ruchu, uderzając w vw transportera. W wypadku ucierpiała pasażerka opla, która została
przewieziona do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany mandatem.

Jak tu przejĤþ, jak zaparkowaþ?

Koáo UMiG.

Koáo poczty.

KOMUNIKAT
Komenda Powiatowa PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej w Ostrzeszowie przypomina, Īe na kaĪdym wáaĞcicielu lub zarządcy obiektu budowlanego ciąĪy obowiązek usuwania zagroĪeĔ związanych z
okresem zimowym i wystĊpującymi w tym czasie zjawiskami atmosferycznymi – obﬁte opady Ğniegu, który zalega na dachach, oraz tworzące siĊ sople, zwisające z dachów.
Obowiązek ten narzucają przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 89
poz. 114 z póĨn. zm.), które okreĞlają Īe:
Art. 61 WáaĞciciel, zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
zapewniü, dochowując naleĪytej starannoĞci, bezpieczne uĪytkowanie
obiektu w razie wystąpienia czynników zewnĊtrznych oddziaáywujących na
obiekt, związanych z dziaáaniem czáowieka lub siá natury, takich jak: wyáadowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne
opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, poĪary lub powodzie, w wyniku
których nastĊpuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpoĞrednie zagroĪenie takim uszkodzeniem, mogące spowodowaü zagroĪenie Īycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeĔstwa mienia lub Ğrodowiska.

SĈd rozstrzygnĈã
W wydaniu 33. (750) „CzO” z 12
sierpnia 2009r. na stronie poświęconej
zdarzeniom na drogach powiatu ukazał
się artykuł „Wypadek na Pustkowiu - policjanci ustalili, że winni są oboje”. Jak
wynika z tekstu, gazeta zobowiązała się
do poinformowania czytelników o finale sprawy, stwierdzając, że dziennikarze
będący na miejscu zdarzenia inaczej
ocenili kwestię w zakresie sprawstwa kolizji drogowej. Przypomnijmy, że 6 sierpnia 2009r. o godz. 20:00 w miejscowości
Pustkowie kierująca peugotem partner
nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu
pojazdom poruszającym się po drodze
wojewódzkiej W-449. Cała rzecz w tym,
iż w tym samym czasie w obrębie skrzyżowania kierujący mazdą podjął manewr
wyprzedzania, łamiąc przy tym zakaz
przekraczania podwójnej linii ciągłej.
Policjanci na miejscu zdarzenia
ustalili, że zarówno kierujący mazdą, jak

i kierująca peugeotem są winni zaistniałej kolizji drogowej. Dlatego kierującego
mazdą ukarali mandatem karnym, natomiast kierująca peugeotem nie zgodziła
się z taką decyzją i odmówiła jego przyjęcia. W tej sytuacji policjanci skierowali
na kierującą wniosek o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Ostrzeszowie. Dziś wiemy, jaki wyrok wydał Sąd. Informujemy
czytelników, że w postępowaniu w sprawie o wykroczenie niezawisły Sąd uznał
za współwinną spowodowania kolizji
drogowej kierującą peugeotem partnerem. Wynika z tego, że policjanci bardzo
dobrze ocenili sytuację oraz właściwie
wskazali osoby winne zaistniałej kolizji
drogowej, o czym świadczy wyrok Sądu
w przedmiotowej sprawie.
rzecznik Policji
Ewa Jakubowska

UWAGA!
10 stycznia br. OSiR organizuje wyjazd na narty
i páywalniĊ do Czarnej Góry.
Zgáoszenia przyjmowane są do 3 dni przed wyjazdem pod nr. tel.
62-730-27-65, 62-586-04-01 wew. 21, lub pod adresem
mailowym sport@zec-ostrzeszow.pl
Peáen plan imprez OSiR na styczeĔ/luty 2010r. przedstawimy za tydzieĔ.

Na Zamkowej.

POLICJA
Pijany wtargnął pod auto
We wtorek (29 grudnia) w Rojowie o
godz. 19.00 Z. Sz. - mieszkaniec gminy
Ostrzeszów, idąc lewą stroną, nagle
wszedł wprost pod nadjeżdżającego
peugeota. Pieszego, który odniósł obrażenia, zabrano do szpitala. Okazało
się, że jest pijany – badanie wykazało
ponad 2 promile alkoholu (1,26 mg/l).
Mężczyzna na własne żądanie wrócił
do domu. Kierująca peugeotem była
trzeźwa. Czynności w sprawie prowadzi
KPP w Ostrzeszowie.

Wyjechał z drogi
podporządkowanej
30 grudnia po godz. 20.00 w Marcinkach mieszkaniec gminy Kobyla Góra
- Sz. K., kierujący fiatem seicento, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
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prawidłowo jadącemu oplowi vectrze,
doprowadzając do zderzenia samochodów. Na skutek uderzenia opel zjechał
na prawą stronę jezdni i uderzył w
zaparkowanego seata ibizę. Kierujący
pojazdami byli trzeźwi, nikt nie doznał
obrażeń ciała.
Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym.

NIETRZEŹWI NA DROGACH
POWIATU
21.12., po godz. 19.00, Marydół, S.
Ł. – mieszkaniec gminy Ostrzeszów
– kierowca fiata 126p, niecały promil
alkoholu (0,29 mg/l);
23.12., po godz. 19.00, Kaliszkowice
Kaliskie, J. G. – mieszkaniec gminy
Grabów – kierowca fiata, prawie 2
promile alkoholu (0,89 mg/l); ponadto
mężczyzna kierował autem pomimo

wyroku sądu zakazującego mu kierowania pojazdami mechanicznymi;
24.12., przed północą, ul. Przemysłowa, Grabów, 43-letni B. P. – mieszkaniec
gminy Grabów – kierowca forda mondeo, ponad 2 promile alkoholu (1,29
mg/l);
25.12., ok. godz. 16.00, ul. Łąkowa,
Ostrzeszów, M. J. – mieszkaniec gminy
Ostrzeszów – kierowca simsona, ponad
promil alkoholu (0,66 mg/l);
26.12., ok. godz. 1.00, Czajków, M. W.
– mieszkaniec gminy Grabów– kierowca fiata 126p, (0,76 mg/l);
30.12., po godz. 15.00, Ostrzeszów,
ul. Stodolna, 29-letni P.P. (mieszkaniec
gminy Ostrzeszów) – kierowca opla
vectry, 0,60 mg/l;
31.12., po godz. 13.00, Grabów nad
Prosną, ul. Grodzka, mężczyzna K. K
– kierowca volvo, 0,38 mg/l;
31.12., ok. godz. 17.00, Szklarka Myślniewska, Ł.S. - kierowca poloneza,
prawie 2 promile alkoholu (0,86 mg/l).

Prywatny Gabinet
Dermatologiczny
lek. med. Marzenna Grobel
al. Wolności 1A,
Ostrzeszów
Oferuje zabiegi z zakresu
dermatologii estetycznej
- mikrodermabrazja
- peelingi chemiczne
medyczne
porady lekarskie

W cenie zabiegu
porada lekarska.
Poniedziałek 16.00 – 17.00
czwartek 16.00 – 18.00

tel. 0603 878 082

Narty 2010
25.-29. stycznia

Istebna (Beskid Śląski)
Świadczenia:
- transport
- 4 noclegi (pokoje 2,3,4 os. z łazienkami)
- wyżywienie (4 śniadania, 4 obiady, 4 kolacje)
- opieka wychowawcy
- ubezpieczenie NNW
- dwugodzinny pobyt w parku wodnym w Skoczowie
Cena: 546,00 zł.
Świadczenia nie objęte ceną:
- karnety narciarskie - koszt ok. 30-50 zł / dzień
- wypożyczenie sprzętu – koszt ok. 35 zł /dzień
Ostrzeszów, ul. Kaliska 8, tel: 062 732 05 32
biuro czynne: pon-pt: 9,00 – 18,00, sob. 9,00 – 13,00

