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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.

Rowerzystka poszkodowana

Koniec nadziei
Rodzina do koĔca Īyáa nadzieją. Wierzyáa, Īe Tadeusz szczĊĞliwie

7 października ok. godz. 10.00 w Kobylej Górze, Z.S. kierujący fordem fiestą na
prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków i
najechał na prawidłowo jadącą rowerzystkę – mieszkankę Bierzowa. Kobietę, z
obrażeniami ciała; przewieziono do szpitala w Ostrzeszowie. Kierujący samochodem był trzeźwy.

wróci do domu. Niestety, i tym razem nadzieja zostaáa pogrzebana.
W czwartek, 9 paĨdziernika, w poáo-

Īonym w pobliĪu Starej KuĨnicy cieku
wodnym znaleziono ciaáo Tadeusza
Nowaka.
Pomimo
zaawansowanego
rozkáadu
zwáoki
zostaáy zidentyﬁkowane przez krewnych.
ZaginiĊcie T.
Nowaka
zostaáo
zgáoszone w poáowie
wrzeĞnia.
Wówczas krewni
dokáadnie opisali
odzieĪ, w jaką byá
ubrany tego feralnego dnia. Opis
ten pozwala uznaü,
Īe dokonane przez
czáonków rodziny
rozpoznanie jest wiarygodne. Zostaáa juĪ przeprowadzona sekcja zwáok,

- pole na ostrzeszowskim Pustkowiu – 31 lipca znaleziono zwáoki
zaginionego wczeĞniej mieszkaĔca
Ostrzeszowa, mĊĪczyzna ok. lat 55;
nie wiadomo, kiedy zaginąá, gdyĪ Īyá
jako „wolny ptak”
- pole w Bukownicy - 11 wrzeĞnia
znaleziono zwáoki Zygmunta Janickiego, mieszkaĔca Bukownicy, lat 56,
zaginąá 23 sierpnia, w sobotĊ

W nr.38 przedstawiliĞmy takĪe,
opowiedzianą przez mieszkankĊ
Ostrzeszowa tragiczną historiĊ dotycząca zaginiĊcia jej brata. Ciaáo
odnaleziono 6 wrzeĞnia w lasach w
okolicy Gronowic, koáo Dziadowej
Káody. MĊĪczyzna zaginąá 4 sierpnia,
w poniedziaáek.

POLICJA
Wymusił pierwszeństwo

By uniknąć zderzenia
8 października o godz.
12.50 w Kuźnikach obywatel Słowacji kierujący
fiatem punto
podczas wyprzedzania
samochodu
ciężarowego
nie zauważył,
że właśnie w
tym momencie jego pojazd jest wyprzedzany przez peugeotam, wskutek czego
zajechał mu drogę. Kierujący peugeotem, chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na
lewe pobocze i zatrzymał się w rowie, uszkadzając swój samochód. Sprawca kolizji
otrzymał mandat.

NA ZAKRĉCIE W PàOT
Nie tak dawno pisaliĞmy o tym, jak to
samochód osobowy prowadzony przez
nierozwaĪnego kierowcĊ staranowaá
ogrodzenie posesji w Rogaszycacjh.
Okazuje siĊ, Īe gdzie indziej teĪ brawurowo jadący kierowcy lądują na páotach.
W ubiegáym tygodniu tak wáaĞnie zdarzyáo siĊ w Wygodzie Tokarskiej. Jadący
z duĪą prĊdkoĞcią máody kierowca nie
opanowaá swojego pojazdu - wpadá w
poĞlizg i wylądowaá na ogrodzeniu domu
paĔstwa T. Siedem przĊseá betonowego
páotu zostaáo obróconych w gruz, kawaáki
betonu powybijaáy szyby w oknach, gdyĪ
dom stoi doĞü blisko ogrodzenia, a kierowca w swoim skasowanym samochodzie wylądowaá na kupie kamieni. To cud,
Īe wyszedá z wypadku o wáasnych siáach,
a i mieszkaĔcom domu takĪe nic siĊ nie
staáo.
„Huk, trzask i lecące do mieszkania
szkáo dáugo bĊdziemy pamiĊtaü” – mówią
gospodarze.
Sprawa zostaáa zaáatwiona polubownie, brawurowy kierowca pokryje
koszty nowego ogrodzenia i wybitych
szyb. To jednak, zdaniem mieszkaĔców
wspomnianej posesji, sprawy nie roz-

To juĪ kolejna Ğmierü osoby wczeĞniej zaginionej. Odkąd rejestrujemy
zdarzenia „policyjne”, czyli od 1996r.
nie zanotowaliĞmy tylu zaginiĊü w tym
samym rejonie w tak krótkim odstĊpie
czasu. Finaá wszystkich byá tragiczny.
Przypomnijmy:

- ciek wodny w Starej KuĨnicy – 9
paĨdziernika znaleziono zwáoki Tadeusza Nowaka – mieszkaĔca Grabowa
Wójtostwa, lat 50, zaginionego 13
wrzeĞnia, w sobotĊ.

Yamahą w BMW
12 października o godz.
13.20 w Niedźwiedziu,
kierujący motocyklem
Yamaha mieszkaniec
Kępna – M.D., na prostym odcinku drogi
wjechał w tył prawidłowo jadącego BMW. Motocyklista wraz z dziesięcioletnim pasażerem
odnieśli obrażenia i
zostali przewiezieni do
Szpitala Rejonowego w
Ostrzeszowie.

trwa oczekiwanie na jej ostateczne
wyniki. Dotychczasowe ustalenia nie
wskazują na to, by do Ğmierci Tadeusza Nowaka przyczyniáy siĊ osoby
trzecie. Dochodzenie w tej sprawie
jest jednak kontynuowane.

wiązuje – w tym miejscu konieczne jest
ograniczenie prĊdkoĞci, tak, jak to jest na
obszarach zabudowanych. Tym bardziej
Īe wystĊpuje tu lekki zakrĊt. PaĔstwo
T. apelują do doruchowskich radnych i
wáadz gminy, by rozwiązaáy ten problem.
Ubiegáotygodniowy przypadek nie
jest pierwszym zdarzeniem drogowym
w tym miejscu. JuĪ wczeĞniej inny kierowca wjechaá w ten sam páot, niszcząc
dwa przĊsáa. Tym razem straty, jak równieĪ zagroĪenie dla ludzi, byáo wiĊksze.
MoĪna mieü nadziejĊ, Īe wáadze
oraz wáaĞciciel
drogi powaĪnie
potraktują
zagroĪenie czyhające na zakrĊcie
w Wygodzie Tokarskiej, nie czekając, aĪ speáni
siĊ przysáowie:
„Do trzech razy
sztuka”.
K.J.

12 października o godz. 14.30 w Kuźnicy Myślniewskiej na drodze Kobyla
Góra - Międzybórz, kierujący oplem
astrą S. N., wyjeżdżając z drogi leśnej
na główną wymusił pierwszeństwo na
prawidłowo jadącym renault laguną,
doprowadzając tym do zderzenia
pojazdów. Obaj kierujący byli trzeźwi.
Sprawcę ukarano mandatem.
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szkoły: 15-letni D.G. oraz 14-letni M.P.
Uczniowie zabrali telefon, a następnie
uciekli ze szkoły. Łupu nie sprzedali,
ale wymienili się z dwunastoletnią
dziewczynką na inny, “legalny” telefon.
Policjanci odzyskali skradzioną komórkę. Materiały dotyczące nieletnich
złodziejaszków zostaną przekazane do
Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Nietrzeźwi na drogach powiatu

Za blisko
12 października o godz. 13.30 w Smolnikach, S.Z. - kierujący mercedesem na
prostym odcinkiem drogi nie zachował
właściwego odstępu od poprzedzającego go vw golfa i doprowadził do
zderzenia z nim. Sprawcę ukarano
mandatem.

Pijany kierowca
7 października o godz. 16.15 w Racławicach, Zdzisław B. kierujący vw
passatem na prostym odcinku drogi
nie dostosował prędkości jazdy do
panujących warunków i najechał na tył
prawidłowo jadącego renault laguny.
Sprawca kolizji był nietrzeźwy – 1,05
mg/l.

Kradzież w szkolnej szatni
W jednej ze szkół powiatu ostrzeszowskiego ukradziono telefon komórkowy
sony ericsson.
Telefon skradziono uczniowi, który pozostawił swoje rzeczy w szatni, a sam
uczestniczył w lekcji wf-u. Ostrzeszowscy policjanci ustalili sprawców kradzieży. Są to dwaj uczniowie tej samej

10.10, godz. 16.00, Ostrzeszów, ul. Cicha, Krzysztof M. - kierowca citroena
berlingo, 1,36 mg/l
10.10, godz. 11.15, Ostrzeszów, ul. Kąpielowa, rowerzysta Edmund K., 0,75
mg/l
9.10, godz. 15.20, Ostrzeszów, ul. Kwiatowa, rowerzysta Paweł P., 0,29 mg/l
9.10, godz. 18.10, Ostrzeszów, ul. Kościuszki, 39-letni rowerzysta Bogusław
M., 0,70 mg/l, ponadto kierował rowerem pomimo zakazu wydanego przez
Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
9.10, godz. 18.35, Kraszewice, ul. Wieluńska, 30-letni rowerzysta Karol B.,
1,07 mg/l
7.10, godz. 19.50, Ostrzeszów, ul. gen.
Sikorskiego, 23-letni kierowca renault
megane – Robert F., 0,69 mg/l
7.10, godz. 18.30, Siedlików, rowerzysta
Tomasz P., 1,15 mg/l, ponadto kierował
rowerem pomimo zakazu wydanego
przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
7.10, godz. 00.45, Grabów n/Prosną, ul.
Kolejowa, rowerzyści Krystian W., (1,00
mg/l) oraz Magdalena K., (0,33 mg/l).

P.H.U. AUTO HIT
Pełna oferta również na:
www.autohit-ostrzeszow.gratka.pl
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STRAĒ
6 paĨdziernika w Kamoli (gm. Grabów) miaá miejsce wypadek hondy
civic. W akcji braáy udziaá 3 jednostki,
osób poszkodowanych nie byáo, straty oszacowano na 4.000zá. Prawdopodobną przyczyną byáo niezachowanie zasad bezpieczeĔstwa ruchu.
6 paĨdzierniku w Grabowie Pustkowiu paliáa siĊ sucha trawa na poboczu drogi.
7 paĨdziernika w Kaliszkowicach
Oáobockich paliá siĊ opuszczony
dom. Akcja trwaáa blisko 1,5 godziny. W akcji braáy udziaá 3 jednostki.
Prawdopodobną przyczyną poĪaru
byáo zaprószenie ognia przez osoby
imiennie nieustalone. Drewniany budynek uratowano, spaliáy siĊ jedynie
Ğmieci znajdujące siĊ wewnątrz.
8 paĨdziernika paliáo siĊ poszycie
leĞne przy leĞniczówce Anioáki.
9 paĨdziernika straĪacy usuwali
gniazdo szerszeni znajdujące siĊ na
poddaszu budynku mieszkalnego w
Komorowie.
9 paĨdziernika na ul. Wá. Reymonta
straĪacy ugasili poĪar pocháaniacza
kuchennego. Prawdopodobną przyczyną byáo zwarcie instalacji elektrycznej. Straty ok. 600zá.

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

