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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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Nietrzeźwa doprowadziła
do kolizji
18 maja w Ostrzeszowie, na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki i al. Wojska
Polskiego doszło do zderzenia się
dwóch pojazdów. W toku prowadzonych czynności ustalono, że Ewa W.,
kierująca vw polo, jadąc ul. Kościuszki
od strony Kobylej Góry, nie ustąpiła
pierwszeństwa przejazdu kierującemu
fordem escortem, czym doprowadziła
do zderzenia się pojazdów. Ponadto
Ewa W. kierowała samochodem będąc
w stanie nietrzeźwości – badanie wykazało 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Nie dostosował prędkości
18 maja w Szklarce Przyg., na skrzyżowaniu dróg, mężczyzna T.P., kierujący
polonezem caro, jadąc prostym odcinkiem drogi nie dostosował prędkości
do panujących warunków i uderzył w
tył poprzedzającego go samochodu
marki Toyota. Sprawcę ukarano mandatem karnym.

Ukradł niewiele
17 maja w Ostrzeszowie na terenie
lokalu gastronomicznego, będący
pod wpływem alkoholu (0.80mg/l)
mężczyzna - Ł.K., z kasetki znajdującej
się pod ladą ukradł 13zł i 80 gr.

Zjechał na przeciwny pas
15 maja w Mąkoszycach mężczyzna
A.B., kierujący samochodem osobowym marki Fiat Punto nagle zjechał
na przeciwny pas ruchu i uderzył w
prawidłowo jadący z naprzeciwka pojazd marki Seat Ibiza. Sprawcę kolizji
ukarano mandatem karnym.

Polonezem w znak
drogowy
15 maja w godzinach nocnych w
Ostrzeszowie w rejonie ul. gen. Sikorskiego, mężczyzna Z.K., kierując polonezem, na prostym odcinku drogi nie
dostosował prędkości do panujących
warunków, uderzył w znak drogowy,
następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Jednak dzięki natychmiastowej
reakcji policjantów został zatrzymany
i doprowadzony do KPP w Ostrzeszowie.

Wulgarnie na policjantów…

P.H.U. AUTO HIT
Pełna oferta również na:
www.autohit-ostrzeszow.gratka.pl
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W nocy 14 maja w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie mężczyzna
P.K., siedząc na ławce przed blokiem,
głośno śpiewał i krzyczał, używając
słów wulgarnych pod adresem Policji.
Na widok funkcjonariuszy patrolujących rejon zaczął uciekać, jednak po
krótkim pościgu został zatrzymany, a
następnie doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.

O, ludzka naiwności!
14 maja w godzinach dopołudniowych w Książenicach, w rejonie ul.
Rolnej, mężczyzna i kobieta w wieku
średnim, podając się za obywateli
Czech, podeszli do napotkanego
mężczyzny i poprosili go o pożyczenie 10.000zł na naprawę samochodu,
który został rzekomo uszkodzony na
skutek wypadku.
Właściciel mieszkania chętnie zaprosił gości do domu i z teczki, w
której znajdowała się znaczna kwota
pieniędzy, wyjął 10.000zł. Wtedy
kobieta poprosiła go o filiżankę kawy.
Gościnny i beztroski gospodarz udał
się z nią do kuchni. W tym czasie obcy
mężczyzna zabrał pozostałe pieniądze
z teczki w kwocie co najmniej 30.000zł.
Następnie kobieta i mężczyzna wyszli
z mieszkania i odjechali w nieznanym
kierunku.
Dalsze czynności w sprawie prowadzi
Komenda Powiatowa Policji Ostrzeszowie.

Od redakcji
Aż wierzyć się nie chce, że mimo
tylu ostrzeżeń i komunikatów
są jeszcze tak naiwni ludzie, w
dodatku bardzo bogaci!!!

Skradziono pieniądze
Przed południem 14 maja w Przedborowie trzy osoby narodowości
romskiej /dwie kobiety i mężczyzna/
weszli do domu prywatnego, prosząc
mieszkańców o szklankę wody. Następnie, w czasie, kiedy domownicy
szykowali napój, ukradli co najmniej
600zł i oddalili się z mieszkania.

Nieuważnie cofał
14 maja w Grabowie n/Prosną, mężczyzna S.O., wykonując manewr cofa-

transport samochodów osobowych (1.5 tony)
pomoc drogowa (3.2 tony – 4 samochody)
skup – sprzedaĪ – zamiana samochodów
(za gotówkĊ, kredyty samochodowe)
wypoĪyczalnia lawet
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Doprowadziła do zderzenia
na „jedenastce”

nia samochodem ciężarowym marki
Star, nie zachował należytych środków
ostrożności i uderzył w osobową hondę, powodując jej uszkodzenie.

Włamania do samochodów
– czyżby ten sam sprawca?
W Ostrzeszowie w rejonie os. Zamkowego w porze nocnej – 12/13.05.,
nieznany sprawca wybił boczną szybę
od strony kierowcy w renault safrane,
a następnie ukradł radioodtwarzacz
oraz radio CB . Straty powstałe wskutek włamania to co najmniej 550zł.
13.05., również w nocy i również na
terenie jednego z osiedli w Ostrzeszowie nieznany sprawca włamał się do
samochodu osobowego marki Opel
Vectra. Tym razem wybił szyby w prawych tylnych drzwiach samochodu i
zabrał z niego CB radio wraz z anteną
marki Midland, samochodowy radio
odtwarzacz CD marki Sony oraz dokumenty. Wstępne straty ustalono na co
najmniej 1000zł na szkodę właściciela
pojazdu.

14 maja w miejscowości Turze w godzinach popołudniowych kobieta A.S.
kierująca samochodem osobowym marki KIA, będąc na łuku drogi, z nieustalonych przyczyn zjechała nagle na przeciwny pas ruchu, czym doprowadziła do
zderzenia z samochodem ciężarowym marki Mercedes Atego.
Kierujący obu pojazdami doznali obrażeń i zostali przewiezieni do Szpitala Rejonowego w Ostrzeszowie. Sprawczynię kolizji ukarano mandatem karnym.

Nieprawidłowo wyprzedzał
9 maja w Kraszewicach, mężczyzna
Ł.J. – kierowca vw passat, uderzył w
fiata 126 p, który skręcał w lewo.

Nietrzeźwi na drogach
powiatu
16.05 – rowerzysta Krzysztof M., 0,35
mg/l
16.05 – rowerzysta Jarosław P., 0,48
mg/l
16.05 – Ostrzeszów, ul. gen. Sikorskiego, 20-letni Michał K., kierowca vw
golfa, 0,37 mg/l
14.05 – Ostrzeszów, ul. św. Mikołaja, rowerzysta Marcin N., 0,52 mg/l. Marcin
N. został osadzony w policyjnej izbie
wytrzeźwień.
12.05 – Grabów Wójtostwo, rowerzysta
Lech Sz., 1,1 mg/l.

Ostrzeszowskie
Centrum Kultury
zatrudni na umowĊ zlecenia do
prowadzenia zajĊü tanecznych z
dzieümi i máodzieĪą w roku szkolnym
2008/2009 instruktora taĔca. Warunki pracy i páacy do uzgodnienia.
Informacje:
Ostrzeszowskie Centrum Kultury,
ul. Gorgolewskiego 2,
63-500 Ostrzeszów
tel. 62 730 25 76
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12 maja w NiedĨwiedziu na drodze krajowej nr 11 straĪacy zabezpieczyli i posprzątali teren po
wypadku vw polo, który zjechaá z
drogi i dachowaá.
13 maja w Myjach straĪacy usunĊli gniazdo szerszeni z poddasza budynku mieszkalnego. Tego
samego dnia usunĊli równieĪ
gniazdo os z budynku mieszkalnego w Siedlikowie.
13 maja straĪacy zmagali siĊ z
poĪarem Ğmietnika na ul. àąkowej
w Ostrzeszowie. Strat nie byáo.
14 maja w Ostrzeszowie na ul.
Farnej straĪacy, udzielając pomocy policji, otwierali drzwi do
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jednego z pomieszczeĔ.
17 maja straĪacy otrzymali zgáoszenie o ok. metrowej Īmii bądĨ
zaskroĔcu znajdującym siĊ na
jednej z posesji w Grabowie na
ul. àąkowej. WĊĪa nie odnaleziono.
18 maja OSP Bukownica zabezpieczaáa wyĞcig kolarski.
18 maja w Rojowie na drodze
449 miaá miejsce wypadek samochodu toyota corolla. Dziaáania
straĪy polegaáy na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, postawieniu pojazdu na koáa i przekazaniu
go wáaĞcicielom. Osób rannych
nie byáo.

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

sam wybierz
promocjÚ kredytu
9,9% lub 3 miesiÈce bez rat

Zapraszamy do placówki eurobanku:
– Ostrzeszów, ul. Rynek 11a,
tel. (62) 730 11 05.

Koszt jak za poïÈczenie lokalne wg stawki operatora.
Promocje waĝne do 31.05.2008 r. RRSO dla kredytu 3000 zï w 24 ratach
wynosi od 16,17%. Karencja obejmuje kredyty rozïoĝone na maks. 24 raty.

13 maja w NiedĨwiedziu straĪacy gasili poĪar suchej trawy na torowisku. Podobne zdarzenie miaáo
miejsce tego samego dnia w miejscowoĞci Garbacze – straĪ gasiáa poĪar na nasypie kolejowym. 15
maja, tym razem w miejscowoĞci Królewskie, paliáa siĊ sucha trawa na nasypie kolejowym (fot.). 17
maja miaá tam miejsce podobny poĪar.

