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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.

PRZEZ NIEUWAGČ

STRAĒ

nych póá i áąk. StraĪacy wyciągnĊli
konar.

POįARY
7 czerwca w kontenerze przy
cmentarzu w NiedĨwiedziu zapaliáy
siĊ Ğmieci – poĪar ugaszono.
10 czerwca w Kobylej Górze zapaliá siĊ renault laguna, prawdopodobną przyczyną byáo rozszczelnienie
przewodu paliwowego. PoĪar udaáo siĊ ugasiü, na szczĊĞcie nikt nie
odniósá obraĪeĔ.

9 czerwca w Przedborowie straĪacy usunĊli nadáamany konar drzewa.
9 czerwca w przepuĞcie miĊdzy
stawami w Rogaszycach zablokowaáa siĊ koza – trudno powiedzieü
jak siĊ tam znalazáa - na szczĊĞcie
kozĊ caáą i zdrową udaáo siĊ wydobyü.

11 czerwca na ul. Wiejskiej w
Ostrzeszowie miaá miejsce poĪar
beli sáomy. Przyczyny ognia nie
ustalono.
12 czerwca w Rojowie doszáo do kolizji samochodów: ﬁat marea i ford transit.
Prawdopodobną przyczyną byáo zachowanie zbyt maáej odlegáoĞci miĊdzy pojazdami przez kierującego fordem. Straty oszacowano na 5000zá.

INFORMUJEMY, įE NADAL ISTNIEJE
MOįLIWOģý UBIEGANIA SIČ O ZWROT
KOSZTÓW ZA KARTČ POJAZDU W KWOCIE

300 Zâ

DLA PIERWSZYCH REJESTRACJI 01-05-2004 DO 15-04-2006
SAMOCHODÓW SPROWADZONYCH Z UE
OPŁATA ZWROTNA 10 ZŁ

CARCAR-GROUPE

63-400 OSTRÓW WLKP ul.Gorzycka 30
filia OSTRZESZÓW ul. Okrężna 5 (boczna Rynku agencja PKO)
www.karta-pojazdu.com.pl
czynne w czwartki 9.00 - 16.00
tel 693454341 tel. 506 338 583
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INNE ZDARZENIA
7 czerwca w miejscowoĞci Kopeü, w Ğluzie przeciwpowodziowej
utknąá konar drzewa. Powodowaáo
to niepotrzebne zalewanie okolicz-

Wypadek na K-11
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12 czerwca jednostka OSP Mikstat zabezpieczaáa XVII Dni Ziemi
Mikstackiej. DzieĔ póĨniej jednostka OSP Bukownica zabezpieczaáa
„Bieg Sokoáa”.

Zapraszamy na spotkanie z posáem Prawa i SprawiedliwoĞci Adamem Rogackim oraz na pokaz ﬁlmu „Solidarni 2010”,
15 czerwca br. (wtorek) w sali klubowej Ostrzeszowskiego Centrum
Kultury o godzinie 18.00 .
Prawo i SprawiedliwoĞü Ostrzeszów
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ziono do szpitala, kierującej nic się nie
stało. Dalsze czynności w sprawie prowadzi KPP w Ostrzeszowie.

Ujawnione „fałszywki”
Późnym popołudniem, 7 czerwca,
ostrzeszowscy policjanci zostali poinformowani o ujawnieniu w jednym
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12 czerwca straĪacy wypompowali
wodĊ z zalanej piwnicy w DĊbiczu
oraz w NiedĨwiedziu, dzieĔ póĨniej
w Olszynie.

Spotkanie z posãem Adamem
Rogackim

POLICJA
10 czerwca ok. godz. 16.00 w Rogaszycach na drodze K-11, kobieta A.Z.-D.
(mieszkanka gminy Ostrzeszów), kierująca vw passatem, jadąc w kierunku
Kępna, po wyjściu z łuku drogi, straciła
panowanie nad autem, w następstwie
czego wjechała do przydrożnego rowu.
Pasażera z obrażeniami ciała przewie-

10 czerwca w Olszynie straĪacy usunĊli gniazdo szerszeni. 11
czerwca na ul. DaszyĔskiego w
Ostrzeszowie oraz w KuĨnicy MyĞlniewskiej usunĊli gniazda os.



z banków w powiecie ostrzeszowskim, dwóch, najprawdopodobniej
fałszywych, banknotów – 50 i 100zł.
Banknoty pochodziły z wpłaty od
osoby prowadzącej działalność gospodarczą, zabezpieczono je na potrzeby dalszej ekspertyzy.
W każdym przypadku ujawnienia
„fałszywki”, policjanci prowadzą
postępowanie, w celu ustalenia,
czy dany banknot jest rzeczywiście
fałszywy, jakie jest źródło jego pochodzenia oraz zatrzymania
osób odpowiedzialnych za
fałszowanie pieniędzy i wprowadzenie ich do obiegu.
Za podrobienie lub przerobienie pieniędzy grozi kara pozbawienia wolności nawet do
25 lat, a za wprowadzenie fałszywych pieniędzy do obiegu
nawet 10 lat.
Podstawowymi
cechami,
różniącymi falsyfikaty od
oryginalnych banknotów, są:
nieczytelny mikrodruk, minimalna różnica w odcieniu farby i czcionki, rozeta po prawej
stronie wizerunku, która nie
jest wykonana farbą zmiennie
optyczną oraz brak zabezpieczeń widocznych w świetle
UV.
Ostrzegamy i uczulamy głównie sprzedawców w placówkach handlowych do szczegółowego sprawdzania (testery
UV) przyjmowanych banknotów. W przypadku ujawnienia
fałszerstwa, prosimy o natychmiastowe
powiadomienie
policji, pomoże nam to ustalić i zatrzymać przestępców,
wprowadzających do obrotu
fałszywe banknoty.
PODSTAWOWĄ
CECHĄ
„FAŁSZYWEK” JEST BRAK
ELEMENTÓW WIDOCZNYCH
W ŚWIETLE UV.
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Zapraszamy do Autoryzowanego Punktu Sprzedaşy

OSTRZESZÓW
ul. Powstaįców Wlkp. 12, tel. (62) 732 09 50
czynne pn.-pt. 9:00 - 17:00, sb. 9:00 - 13:00

NIETRZEŹWI NA
DROGACH POWIATU
09.06., Pustkowie, ul. Lazurowa, M.N. (mieszkaniec powiatu
ostrzeszowskiego) – kierowca citroena – 0,51 mg/l.
09.06., Ostrzeszów, ul. Kwiatowa,
30-letni B.N. (mieszkaniec gminy
Ostrzeszów) – kierowca renault
– 0,57 mg/l.

14 czerwca w godzinach przedpoáudniowych na ul. Brzozowej w Ostrzeszowie
znaleziono klucze do
hondy,
tel. 663 579 430

