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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.
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Powiało i pogrzmiało
Niestety burze nie dają nam odporu. I tym razem towarzyszący im
silny wiatr oraz obfite opady deszczu
powodowały różnego rodzaju zagrożenia.
9 sierpnia strażacy musieli wyjechać na ul. Zamkową w Ostrzeszowie,
aby usunąć naderwaną blachę z komina osiedlowej kotłowni. Z kolei na ul.
Łąkowej zagrożenie stwarzały nadłamane konary drzewa nad chodnikiem
przy budynku szkoły. Ponadto:
9 sierpnia w Giżycach drzewa
przewróciły się na stodołę.
10 sierpnia w Rybinie woda zalała
piwnicę.

MERCEDES NICZYM
TAJFUN
O sporym szczĊĞciu moĪe mówiü
kierowca dostawczego mercedesa M.
N., który 12 sierpnia ulegá wypadkowi w
Doruchowie na ul. Kaliskiej. Z niewyjaĞnionych jeszcze przyczyn auto zjechaáo
nagle na lewy pas ruchu, a nastĊpnie na
pobocze i, taranując, przydroĪne drzewo
oraz metalowy páot wjechaáo na teren
posesji. Na szczĊĞcie ani kierowcy, ani
pasaĪerowi nie stalo siĊ nic powaĪnego.

zder zenia
z volvo. Za
spowodowanie kolizji
mĊĪczyznĊ
ukarano
mandatem.

Zâodziejki ujċte
6 sierpnia w Ostrzeszowie funkcjonariusze KPP ustalili i zatrzymali
sprawcĊ kradzieĪy telefonu komórkowego nokia 6130, do jakiej doszáo piĊü dni
wczeĞniej. Amatorką cudzej wáasnoĞci
okazaáa siĊ 24-latka o inicjaáach M. W.
Odzyskaną komórkĊ oddano wáaĞcicielowi. 9 sierpnia w rĊce policji wpadáa
kolejna záodziejka. Tym razem byáa to
12-letnia ostrzeszowianka D. J., która 17
czerwca ukradáa torebkĊ wraz zawartoĞcią o áacznej wartoĞci ok. 780zá.
Kradzieī w Bledzianowie
9 sierpnia w Bledzianowie nieznany
sprawca pod nieobecnoĞü domowników
wszedá do mieszkania i dokonaá kradzieĪy 1.400zá.
Kolizja pod napiċciem
12 sierpnia w Mąkoszycach mĊĪczyzna o inicjaáach Sz. L., prawdopodobnie z powodu nadmiernej prĊdkoĞci,
straciá panowanie nad motocyklem,
wpadl w poĞlizg i uderzyá w przydroĪną
skrzynkĊ elektryczną. Urządzenie ulegáo uszkodzeniu, a pechowego motocyklistĊ z obraĪeniami ciaáa przewieziono
do szpitala.
Za szybko na prostej
12 sierpnia w Ostrzeszowie w al.
Wojska Polskiego kierujący oplem corsą
- P. M. nie dostosowaá prĊdkoĞci do panujących warunków, w efekcie czego na
prostym odcinku drogi zjechaá do rowu.
KierowcĊ ukarano mandatem.
Traﬁâ w bramkċ
12 sierpnia w Ostrzeszowie na
drodze woj. nr 11 kierowany przez mĊĪczyznĊ o inicjaáach P. S. - citroen zx,
podczas wyprzedzania na prostym odcinku jezdni wpadá w poĞlizg i uderzyá w
metalową bramkĊ. ObraĪeĔ ciaáa doznaá
pasaĪer. SprawcĊ zdarzenia ukarano
mandatem.
Zwolnil w zâym momencie
10 sierpnia w Ostrzeszowie na ul.
Grabowskiej kierujący citroenem S. K.
podjąá manewr wyprzedzania bmw. W
pewnym momencie jednak gwaátownie
zmniejszyá prĊdkoĞü. Tego nie spodziewaá siĊ jadący za nim kierowca volkswagena transportera. Doszáo do kolizji,
w której ucierpiaáy wszystkie trzy auta.
SprawcĊ ukarano mandatem.
Mandat za wymuszenie
10 sierpnia w Doruchowie na ul.
Kaliskiej kierowca opla kadeta E. S. wymusiá pierwszeĔstwo i doprowadzil do

CofnĆâ w
suzuki
1
0
sierpnia w
Ostrzeszowie w al. Wojska Polskiego
kierowca dostawczego mercedesa - K.
P., nie zachowal wymaganych Ğrodków
bezpieczeĔstwa i podczas cofania uderzyá w stojące suzuki. Policja ukaraáa
sprawcĊ mandatem.
Próbowaâ okrağý pracodawcċ
10 sierpnia w Ostrzeszowie 45-latek
M. G. dokonaá kradzieĪy elementów elektrycznych w miejscu, gdzie pracuje. Nie
udaáo mu siĊ jednak wynieĞü áupu poza
zakáad, zostal zatrzymany przez ochro-

www.ostrzeszow.policja.
gov.pl

Nietrzeĩwi na drogach powiatu
07.08. Ostrzeszów, ul. Armii Krajowej, 44-letni rowerzysta Sáawomir K.,
0,75 miligrama/l
12.08. Grabów n. Prosną, 40-letni
rowerzysta Wiesáaw M., pobrano od niego krew do badaĔ
12.08. Baádowice, 51-letni kierowca
volkswagena golfa Jerzy F., pobrano od
niego krew do badaĔ
12.08. Ostrzeszów, ul. Piastowska,
27-letni kierowca ﬁata 126p Ryszard B.,
pobrano od niego krew do badaĔ
13.08. Kaliszkowice Kaliskie, 52letni rowerzysta Marian L., pobrano od
niego krew do badaĔ

ROB

Pożar w Parzynowie

11 sierpnia na os. Grunwaldzkim wiatr uszkodził
rynnę na jednym z bloków
mieszkalnych.
12 sierpnia w Mikstacie
drzewo przewróciło się na
drogę.

Osy nadal aktywne
W minionym tygodniu ponownie
nie brakowało akcji, w których strażacy musieli zajmować się usuwaniem
gniazd agresywnie zachowujących się
owadów. Odnotowano 7 takich interwencji.
Plama w Grabowie
10 sierpnia w Grabowie na drodze nr 449 trzeba było usunąć plamę
oleju. Jak zwykle pomocne były odpowiednie sorbenty.

Znak dla
wtajemniczonych
Tylko bowiem oni wiedzą, jak zachować się
na jednym ze skrzyżowań w Bobrownikach (gm.
Grabów n. Prosną). Kierowcy doskonale wiedzą,
czym grozi przeoczenie znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu”, a w tym przypadku jest o to wyjątkowo łatwo. Na całe szczęście ruch w
tym rejonie jest stosunkowo niewielki.

PROKURATOR

Prokuratura Okręgowa w Kaliszu
prowadzi śledztwo w sprawie uporczywego naruszenia prac pracowniczych przez sieć sklepów „Biedronka”
i obejmuje swym zakresem sklepy
tej sieci na terenie okręgu kaliskiego
(również powiat ostrzeszowski). Obecnie wykonywane są czynności, m.in.
przesłuchania świadków. Sytuacja ta
jest konsekwencją powszechnej opinii
o nieprawidłowościach, jakie miałyby
istnieć w tej sieci sklepów. Na razie nie
ma konkretnych ustaleń.

Pożary
11 sierpnia ok. godz. 21.55 do
strażaków wpłynęła informacja o
pożarze budynku mieszkalnego w
Parzynowie. Ogień na poddaszu powstał prawdopodobnie na skutek nieprawidłowego użytkowania instalacji
elektrycznej – oświetleniowej. Straty
oszacowano na ok. 12.000zł (w tym
budynki 10.000zł), uratowano mienie
o wart. ok. 18.000zł.
*
12 sierpnia w Ostrzeszowie na os.
Zamkowym palił się kontener na śmieci. Przyczyną mogło być zaprószenie
ognia.

Ustalony i zatrzymany
10 sierpnia w Kotáowie policjanci
ustalili sprawcĊ kradzieĪy ok. 400zá z
prywatnego budynku mieszkalnego.
Záodziejem okazaá siĊ mĊĪczyzna o inicjaáach K. M.

Kolizja w Pisarzowicach
6 sierpnia w Pisarzowicach doszło do kolizji z udziałem vw
transportera i mercedesa vito. Na
miejscu okazało się, że prawdopodobną przyczyną był źle zabezpieczony ładunek, który spadł z vw wprost
pod koła jadącego za nim mercedesa. Osób rannych nie było, straty ok.
1.000zł.

Biedronka pod lupą
prokuratury
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niarza. Trwa ustalanie wysokoĞci strat.

„NIEBIESKA KARTA”
apeluje
do ofiar przemocy:
„Ratuj się! Nie wstydź się!
Szukaj pomocy! Prawo stoi po
Twojej stronie! Możesz zatrzymać przemoc! Możesz uzyskać
pomoc dla siebie i swoich bliskich!
Jest to jedyna droga do normalności w życiu Twoim i Twojej
rodziny.”
W związku z występującym
zjawiskiem przemocy domowej,
a jednocześnie mając na uwadze
zapobieganiu takiemu zjawisku,
informujemy o możliwości skorzystania z pomocy niżej wymienionych instytucji:
POLICJA, PROKURATURA,
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, POMOC SPOŁECZNA,
SŁUŻBA ZDROWIA
Wszelkie informacje dotyczące przemocy opisane są na stronie
internetowej Komendy Powiatowej
policji w Ostrzeszowie
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Dachowali „cytryną”
12 sierpnia strażacy odnotowali
wypadek citroena w miejscowości
Garbacze. Pojazd wypadł z drogi i
dachował. Osobom poszkodowanym
pomocy udzielało pogotowie, a przyczyny zdarzenia ustala policja.

Ł.Ś.

P.H.U. AUTO HIT
Pełna oferta również na:
www.autohit-ostrzeszow.gratka.pl

transport samochodów osobowych (1.5 tony)
pomoc drogowa (3.2 tony – 4 samochody)
skup – sprzedaĪ – zamiana samochodów
(za gotówkĊ, kredyty samochodowe)
wypoĪyczalnia lawet

Ostrzeszów, ul. Wojska Polskiego 46
tel./fax 062/ 730-17-16; 0665 454 543

