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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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Tragiczny poranek w Pisarzowicach
To już nie pierwszy taki dramat w Pisarzowicach. 8 października opel omega, kierowany
przez 32-latka K. P., na łuku drogi zjechał nagle
na lewe pobocze, a następnie do rowu i kilkakrotnie koziołkował. W wyniku odniesionych
obrażeń śmierć na miejscu poniósł pasażer,
najprawdopodobniej mieszkaniec Mąkoszyc.
Kierowcę przewieziono natomiast do ostrzeszowskiego szpitala. Okoliczności i przyczyny
wypadku wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji
w Ostrzeszowie.
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300zł.

Ukradł(a) złote i złoto
1 października w Kaliszkowicach Kaliskich
nieznany sprawca (najprawdopodobniej kobieta) pod nieobecność domowników wszedł do
mieszkania i ukradł 500zł
oraz złotą biżuterii. Straty szacowane są na ok.
3.000zł. Trwa śledztwo
w tej sprawie.

Pirat komputerowy
4 października funkcjonariusz KPP w Ostrzeszowie przeprowadzili czynności służbowe w
mieszkaniu 41-latka A. B. Ujawniono nielegalne
oprogramowanie Windows na dysku komputera
oraz płyty CD z pirackimi programami i grami.

Kolizja na skrzyżowaniu
1 października na skrzyżowaniu dróg w Szklarce
Przygodzickiej doszło do kolizji z udziałem volkswagena LT i skody octavii. Przyczyną zdarzenia
było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu

Okradali pracodawcę
3 października ostrzeszowscy policjanci ustalili i
zatrzymali pięciu mężczyzn, którzy okradali swój
zakład pracy. 42-letni Bogdan C., 52-letni Piotr S.,
41-letni Andrzej B., 41-letni Bogusław W. oraz 40letni Jan J. przywłaszczyli
sobie taśmy izolacyjne,
Komunikat
plastikowe pojemniki i
Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie informuje, iż w związku
wiele narzędzi. Sprawą
z dokonanymi kradzieżami napowietrznych linii elektrycznych i telezajmuje się Prokuratura
fonicznych apelujemy do mieszkańców powiat ostrzeszowskiego o
Rejonowa w Ostrzeszowie.
niezwłoczne przekazywanie informacji o stwierdzonych przerwach
w dostawie prądu, bądź zaniku sygnału telefonicznego.
Zwinął górala
3 października na jednym
Powyższe informacje prosimy kierować pod numer telefonu:
z parkingów w Ostrzeszo- Pogotowie Energetyczne, nr tel. 991
wie nieustalony sprawca
- Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie, nr tel. 997, 112
ukradł roweru górski delta
- Awarie telefonu, 9393
sport altus o wartości ok.

Uwaga krwiodawcy!
13-10-2007r. (sobota) w godz. 14.00 - 17.00 w Gimnazjum w Doruchowie
podczas Tygodnia Miłosierdzia Bożego w parafii Doruchów będzie pobierana krew
dla ciężko chorych w naszych szpitalach. Osoby chętne w wieku 18 - 65 lat proszone
są o zgłoszenie się po lekkim posiłku z dowodem tożsamości.
Za oddanie krwi dawca otrzymuje: 7 czekolad, legitymację honorowego dawcy
krwi. Ma wykonane bezpłatnie: grupa krwi i RH, badania przeciwciał, anty HIV, HCV,
badania HBS, RNA - HCV, RNA - HIV-DNA HBV- test kiłowy z mozliwością odpisów.
Ksiądz probosz
parafii Doruchów
Ireneusz Powaga
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przez kierowcę pierwszego z aut. Sprawcę ukarano mandatem.
Bocznie z toyotą
1 października w Ostrzeszowie na ul. Piastowskiej kierowca opla astry podczas wykonywania
manewru wyprzedzania doprowadził do bocznego zderzenia z toyotą corollą. Sprawcę ukarano mandatem.

Ryzykowne wyprzedzanie
2 października w Marydole peugeot kierowany
przez mężczyznę o inicjałach Z. Ś. podczas wyprzedzania zderzył się
z oplem astrą. Kierowcę
peugeota ukarano mandatem.

Kierownik TOKiK w Ostrzeszowie
lek. med. Stanisław Walkiewicz

Serdeczne podziękowanie
Serdeczne podziękowanie ordynatorowi oddziału chirurgicznego dr. Andrzejowi Martynowowi i jego zastępcy dr. Jackowi Olejniczakowi oraz
całemu personelowi medycznemu za troskliwą i
fachową opiekę
składa
Zdzisław Szymczak z żoną i synem

Serdeczne podziękowanie
rodzinie, znajomym, przyjaciołom, księżom z Doruchowa
,sąsiadom oraz wszystkim, którzy okazali serce i współczucie,
zamówili msze św., złożyli kwiaty, uczestniczyli w nabożeństwie
pogrzebowym i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

śp. Anielę Płachtę
składa mąż z rodziną

APTEKI

Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie

„W Rynku” od 08.10.07 do 14.10.07, (062) 730-04-72
„Borek” od 15.10.07 do 21.10.07, t. (062) 586-13-87
00

00

DyĪury w dni powszednie od godz. 20 - 22 ,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 900 - 2200

10.10.2007

Volkswagen kontra opel
3 października w Ostrzeszowie na ul. Gen. Sikorskiego volkswagen lupo kierowany przez
kobietę o inicjałach A. R. nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z oplem astrą.
Sprawczyni ukarana została mandatem.

Poszukiwany zatrzymany
5 października w ręce ostrzeszowskiej policji
wpadła kolejna osoba poszukiwana listem gończym. Tym razem był to 24-letni P. B., któremu
zarzuca się szereg przestępstw, w tym kradzieże
i kradzieże z włamaniem. Po zatrzymaniu mężczyzna osadzony został w Areszcie Śledczym w
Ostrowie Wlkp.
Złodzieje-elektrycy wciąż nieuchwytni
Rośnie liczba kradzieży napowietrznych linii
elektrycznych. 5 października doszło do takowej
we wsi Rudniczysko. Straty na szkodę Zakładu Energetycznego w Kępnie oszacowano na
8.000zł.
Ciężarówka zmieniła właściciela
5 października z parkingu przed jednym z zakładów pracy w powiecie ostrzeszowskim skradziona została biała ciężarówka marki Volkswagen.
Straty wyniosły ok. 7.000zł.
Poślizg na zakręcie
7 października w Biskupicach Zabarycznych
wypadkowi uległ motocyklista o inicjałach Z. J.
Jego kawasaki na łuku drogi wpadło w poślizg
i przewróciło się na jezdnię. W wyniku upadku
kierowca doznał uszkodzeń ciała i przewieziony
został do szpitala. Ponadto pobrano od niego
krew do badań na zawartość alkoholu.
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Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
wszystkim Dyrektorom Szkół
i Gronu Pedagogicznemu z
powiatu ostrzeszowskiego i
kępińskiego składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i radości oraz
sukcesów w życiu osobistym i
zawodowym.
Kierownik Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Ostrzeszowie
lek. med.
Stanisław Walkiewicz

Podziękowanie za
„dar życia”
07.10.2007 mieszkańcy gminy
Bralin oddawali honorowo krew.
Akcja odbyła się w pomieszczeniach
Gimnazjum w Bralinie. Do oddania
krwi zgłosiło się 40 osób, a po badaniach lekarskich krew oddało 38 osób.
Wszystkim dawcom krwi serdecznie
dziękuję. Hasło „Krew darem życia”
niech zachęca nas do ofiarności dla
drugiego człowieka. Krew ratuje
zdrowie i życie ludzkie, każdego dnia
potrzebna jest dla wielu chorych w
Polsce.
Promowaniem akcji zajmowali
się: wójt R. Wojtysiak, kierownik
Wydz. Kultury Sł. Bąk, sołtysi, księża
w parafiach.
Wszystkim bardzo dziękuję za
zaangażowanie i promocję. Za udostępnienie pomieszczeń dziękuję
dyrektorowi T. Ambrozikowi, który po
raz kolejny oddał krew wraz z córką.
Dziękuję A. Jarczakowi za smaczne
ciasto dla krwiodawców.
Apeluję do wszystkich ludzi
dobrej woli, aby oddawali krew tak
potrzebną dla ratowania ciężko chorych.
Kierownik Oddziału
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie
lek. med. Stanisław Walkiewicz
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Wspomogli pogotowie
1 października strażacy musieli w
pewnym sensie pomóc pogotowiu ratunkowemu (wszystkie karetki były w
terenie) i udzielić pomocy osobie, która
zasłabła na ul. Pocztowej w Ostrzeszowie. Na miejsce udali się trzej ratownicy
i przetransportowali pacjenta samochodem do szpitala.
Pożary
2 października w Ostrzeszowie na
ul. Stara Droga paliło się w piwnicy budynku mieszkalnego. Ogień powstał w
kotłowni, gdzie prawdopodobnie od
iskry, która wydostała się z pieca, zapaliły się śmieci. Po podaniu jednego prądu
wody udało się ugasić pożar i na szczęście obyło się bez większych strat. Pomieszczenia przewietrzono i oczywiście
pouczono właścicielkę o utrzymywaniu
odpowiedniego porządku w kotłowni.
*
3 października w Grabowie jednostka z OSP gasiła pożar pozostałości
roślinnych na polu. Bez strat. Przy-

PROKURATOR
Wyprowadziła z kasy urzędu
21.000zł
Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie zakończyła śledztwo w
sprawie przywłaszczenia pieniędzy
przez pracownicę Urzędu Miasta i
Gminy w Grabowie n/Prosną. Byłej
pracownicy urzędu, 46-letniej kobiecie, zarzucono, że przekroczyła
swoje uprawnienia oraz, jak opisano
,działała na szkodę interesu publicznego w ten sposób, że posiadając
dostęp do elektronicznych urządzeń
księgowych, służących m.in. do dokonywania przelewów bankowych,
w okresie od lutego ub.r. do maja br.
przywłaszczyła sobie powierzone
jej mienie w postaci pieniędzy w
kwocie ponad 21.000zł. W opisie
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puszczalną przyczyną było zaprószenie
ognia.
*
4 października na ul. Zamkowej w
Ostrzeszowie palił się śmietnik.
Niebezpieczne oświetlenie
4 października strażacy udali się ze
swoim podnośnikiem hydraulicznym
na teren ZS nr 1 w Ostrzeszowie, aby
usunąć oberwaną lampę na placu wewnętrznym. Oświetlenie, które zagrażało przechodzącym tamtędy uczniom,
zdemontowano i przekazano zarządcy
szkoły.
Plama na jezdni
4 października na ul. Kolejowej w
Grabowie, na długości ok. 100m, na
jednym pasie ruchu trzeba było usunąć
plamę oleju. Olej wyciekł najprawdopodobniej z uszkodzonego pojazdu.
Zanieczyszczenie usunięto przy użyciu
odpowiednich sorbentów.
Rob.

PROKURATOR
czynu wskazano, że dokonywała ona
przelewów pieniężnych z rachunków
dwóch szkół na własne konto i konto
swoich dzieci. Zaznaczyć należy, że
oskarżona większość z przywłaszczonych pieniędzy już zwróciła. Jednocześnie zobowiązała się zwrócić
pozostałą kwotę na konto jednostek
budżetowych.
Przesłuchana w charakterze podejrzanej przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Czyny
zarzucane kobiecie zakwalifikowano
m.in. jako przywłaszczenie powierzonego mienia, przestępstwo to
zagrożone jest karą od 3 miesięcy
do 5 lat pozbawienia wolności.
Rob.
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