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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.

POLICJA
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Potrącił rowerzystę
W minioną środę, 6 października,
przed godz. 19.00, w Pisarzowicach
mężczyzna M. P. (mieszkaniec Sycowa), kierujący toyotą, podczas wyprzedzania rowerzysty na prostym
odcinku drogi wojewódzkiej 449, potrącił go. Pokrzywdzony rowerzysta,
również mieszkaniec Sycowa, z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Kierujący samochodem był trzeźwy, od
rowerzysty pobrano krew do badania.
Ponadto policjanci, ustalając przyczyny zdarzenia, stwierdzili, że rower nie
miał wymaganego oświetlenia. Dalsze
czynności w sprawie prowadzi KPP w
Ostrzeszowie.

Staną przed sądem
W ostatnich dniach września 2010r. w
godzinach nocnych doszło do kradzieży z włamaniem do kiosku z kwiatami
w Ostrzeszowie. Z ustaleń wynikało, że
sprawcy, po wyłamaniu kraty i wybiciu
szyby, weszli do kiosku i zabrali 150zł.
W minioną środę (6 października) policjanci z wydziału kryminalnego ustalili
i zatrzymali do dyspozycji prokuratora
rejonowego w Ostrzeszowie trzech
sprawców tego czynu. Jak się okazało,
są to, doskonale znani tutejszej policji:
21-letni P. S., 20-letni D. M. oraz 17letni M.Ch. Włamywacze usłyszeli już
zarzuty, teraz odpowiedzą za swoje
czyny przed sądem. Za kradzież z włamaniem grozi im kara od roku do 10 lat
więzienia.

Pijany spowodował kolizję
W piątek, 8 października, o godz. 21.30
w Wygodzie Plugawskiej mężczyzna
W. B. (mieszkaniec naszego powiatu),
kierujący fiatem 170, wyprzedzając
skodę fabię, uderzył w jej bok. Policjanci ustalili, że sprawca kolizji był
pijany - trzy promile alkoholu (1,50
mg/l). W zdarzeniu, na szczęście, nikt
nie ucierpiał. Sprawca stanie przed sądem. Dalsze czynności w sprawie prowadzi KP w Grabowie nad Prosną.

Pijany i bez uprawnień
10 października po godz. 15.00 w Tokarzewie, M. M. - kierujący vw golfem
mieszkaniec naszego powiatu, nie
dostosował prędkości do warunków
drogowych, przez co stracił panowanie nad samochodem, w następstwie
czego zjechał na przeciwny pas ruchu
i uderzył w nadjeżdżającego z przeciwka opla corsę. Pasażerów vw golfa
z obrażeniami ciała przewieziono do
szpitala. Okazało się, że sprawca był
pijany – badanie wykazało ponad dwa
promile alkoholu (1,62 mg/l). Ponadto ustalono, że nie posiada żadnych
uprawnień do kierowania pojazdami.
Postępowanie w sprawie prowadzi
KPP w Ostrzeszowie.

Uciekał polami
Późnym wieczorem 1 października w
Osieku (powiat wieruszowski), kierujący citroenem mieszkaniec Katowic,

uderzył w nieoświetloną przyczepę
traktora. Kierowca ciągnika - 29-letni
mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego, nie zatrzymał się i wlókł przyczepę z urwanym kołem, oddalając się
z miejsca zdarzenia. Uciekał polami.
Policjantom jednak udało się go zatrzymać. Okazało się, że był pijany - w
wydychanym powietrzu miał prawie
dwa i pół promila alkoholu. Ponadto
kierował traktorem, mając zakaz kierowania wszelkimi pojazdami, wydany
przez Sąd w Ostrzeszowie. Mężczyzna
był już karany za kierowanie w stanie
nietrzeźwości. Na szczęście, pomimo
groźnych uszkodzeń pojazdów, nikt
nie odniósł obrażeń.
Trzeba mieć nadzieję, że tym razem
wyrok sądu i wymierzona kara będą
na tyle skuteczne i dotkliwe, że niefrasobliwy kierowca – pijak zaprzestanie
raz na zawsze jazdy po pijanemu i bez
uprawnień.

NIETRZEŹWI NA DROGACH
POWIATU
6.10., godz. 18.45, Parzynów, 33-letni
J. G. (mieszkaniec gminy Kobyla Góra)
– kierowca ciągnika Ursus, 0,82 mg/l
(ponad promil alkoholu). Postępowanie prowadzi KPP w Ostrzeszowie.
8.10., przed godz. 20.00, Ostrzeszów,
ul. Grabowska, R. G. (mieszkaniec gminy Ostrzeszów) – kierowca mazdy, 1,19
mg/l (ponad dwa promile). Ponadto
okazało się, że kierował pomimo wydanego przez sąd zakazu kierowania
pojazdami (do 2013r.). Postępowanie
prowadzi KPP w Ostrzeszowie.
9.10., przed godz. 19.00, Ostrzeszów,
ul. św. Mikołaja, D. D. (mieszkaniec
gminy Ostrzeszów) – kierowca renault
19, 0,59 mg/l (ponad promil). Postępowanie prowadzi KPP w Ostrzeszowie.

Zderzyły się
dwa fiaty
5 października, o godz. 6.32, w Mikstacie mieszkaniec gminy Ostrzeszów
M. D., kierujący fiatem seicento, nie
obserwował prawidłowo przedpola
jazdy i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu fiatowi
ducato, doprowadzając do zderzenia
pojazdów.
W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.
Uczestnicy kolizji byli trzeźwi. Policjanci sprawcę ukarali mandatem karnym.
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STRAĒ
4 paĨdziernika straĪacy usunĊli nadáamane konary nad budynkiem mieszkalnym na ul. Kwiatowej w Doruchowie
oraz nad budynkiem gospodarczym
w Kraszewicach, a 7 paĨdziernika
nadáamane konary w miejscowoĞci
Kopeü.
4 paĨdziernika straĪacy usunĊli naderwane opierzenie na budynku koĞcioáa klasztornego w Grabowie.

10 października w miejscowości Chlewo doszło do kolizji vw golfa. Akcja strażaków
trwała prawie godzinę. Vw, najprawdopodobniej z powodu niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł do rowu. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i posprzątaniu po kolizji.

Grzegorz Balcerzak – I miejsce
w zaprzčgach koni maãych
Sprostowanie
W artykule „Napad na dyliĪans i
kozackie popisy”, zamieszczonym w
poprzednim numerze „CzO”, znalazáy siĊ dwa istotne báĊdy, dotyczące
zawodników, którzy zajĊli pierwsze i
drugie miejsce w rywalizacji zaprzĊgów koni maáych. Miejsce pierwsze
zająá Grzegorz Balcerzak (nie Balcerek, jak báĊdnie podaliĞmy), a drugie
Wáodzimierz (nie Wáadysáaw) NiedĨ-

wiecki.
NieĞcisáoĞci te w Īadnym razie
nie wynikáy z winy autora artykuáu ani
teĪ redakcji. Nieprawidáowe nazwisko
zwyciĊzcy oraz imiĊ zdobywcy II miejsca zostaáy nam podane, na piĞmie
(do wglądu w red.), przez jednego z
czáonków komisji oceniającej.
Mimo wszystko za pomyákĊ przepraszamy.
(red.)

9 paĨdziernika na ul. Grabowskiej w
Ostrzeszowie doszáo do kolizji – pod
jadące renault clio wtargnĊáa osoba
piesza. Dziaáania straĪaków polegaáy
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
i kierowaniu ruchem. Ich akcja trwaáa
blisko 1,5 godziny.
9 paĨdziernika na pl. Borek w Ostrzeszowie doszáo do poĪaru w zakáadzie
szewskim.
Po wybiciu szyby w pomieszczeniu,
straĪacy ugasili ogieĔ. Straty oszacowano na 4000zá (w tym budynki
2000zá). Prawdopodobną przyczyną
poĪaru byáo zwarcie instalacji elektrycznej w lampie halogenowej. Akcja
trwaáa blisko godzinĊ.

Korepetycje
z j. polskiego
oraz pomoc
w przygotowaniu do matury.
tel. 601 560 650

Ogáoszenie páatne

KOMUNIKAT WYBORCZY
W dniu 4 października 2010r. Zarząd Powiatowy Stronnictwa Piast, reprezentowany przez Jacka Ibrona, oraz Bezpartyjne Porozumienie Prawicy, reprezentowane przez Kazimierza Obsadnego, zawarły porozumienie z Zarządem
Powiatowym Platformy Obywatelskiej, reprezentowanym przez Tadeusza Pelca,
dotyczące wspólnego startu w wyborach samorządowych. W związku ze zbieżnymi poglądami na działalność samorządu strony postanowiły:
1. Wystawić wspólną listę kandydatów na radnych do Rady Powiatu Ostrzeszowskiego pod nazwą Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska.
2. Po wyborach utworzony zostanie wspólny Klub Radnych.
3. Strony postanawiają również o współpracy w wyborach do Rad Gmin,
Burmistrzów i Wójtów.
Wyrażamy ubolewanie, że próby stworzenia szerokiego porozumienia pod
nazwą „Razem dla Powiatu PO – PiS – Forum – Stronnictwo Piast” nie doszło do
skutku z powodu odmowy władz nadrzędnych Prawa i Sprawiedliwości.
Zawierając porozumienie wyborcze, jego sygnatariusze stwierdzają, że
„wielka polityka” kreowana na poziomie Warszawy nie może mieć decydującego
wpływu na działalność samorządów lokalnych oraz na nasze poglądy w tym
zakresie.
Stwierdzamy, że mamy zbieżne poglądy dotyczące działania Rady Powiatu
w tematach:
- opieki zdrowotnej
- bezpieczeństwa mieszkańców powiatu
- rozwoju infrastruktury drogowej i budowlanej
- rozwoju sportu i obiektów sportowych
- popierania inicjatyw związanych z tworzeniem miejsc pracy
- zintensyfikowania działań mających na celu pozyskiwanie środków unijnych
- poszerzenie działań na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i potrzebującym pomocy.
Mamy nadzieję, że ożywczy impuls, jaki zamierzamy nadać Radzie Powiatu
nowej kadencji, zostanie przyjęty z życzliwością i poparciem przez Obywateli
naszego Powiatu.
Tadeusz Pelc – Platforma Obywatelska
Jacek Ibron – Stronnictwo Piast
Kazimierz Obsadny – Bezpartyjne Porozumienie Prawicy

ZBADAJ SWÓJ SâUCH!!!
ZAPRASZAMY!
Dnia 28 października w godz. 9.00-14.00 do Przychodni przy Spółdzielni
Inwalidów „POMOC” w Ostrzeszowie gdzie odbędzie się:

BEZPâATNIE:
•
•
•
•

badanie słuchu,
prezentacje aparatów słuchowych,
konsultacje z protetykiem słuchu ,
dla osób z grupą Inwalidzką możliwość całkowitego dofinansowania do
aparatu.

Dla każdego uczestnika upominek!
Akcję organizuje: FONO MED aparaty słuchowe mgr Justyna Płócienniczak
ul Partyzancka 25; Ostrów Wlkp.
tel. 609 309 364

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)
www.karta-pojazdu.com.pl
czynne w czwartki 9.00 - 16.00
tel. 693 454 341 tel. 506 338 583

