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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
Wypadł z drogi i dachował
13 listopada o godz. 10.00 w Korpysach
19-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów,
jadąc oplem vectrą prostym odcinkiem
drogi, nie dostosował prędkości do panujących warunków. Mężczyzna stracił
panowanie nad samochodem, w wyniku czego opel wypadł z drogi na przydrożne pole, jednocześnie dachując. W
wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznał
pasażer opla – przewieziono go do szpitala. Postępowanie w sprawie prowadzi
KPP w Ostrzeszowie.

Zderzenie w Kaliszkowicach
Ołobockich
13 listopada po godz. 14.00 w Kaliszkowicach Ołobockich mieszkaniec gm.
Mikstat K.M., kierujący oplem corsą,
zaczął skręcać w lewo, nie upewniwszy
się, czy taki manewr może wykonać.
Ponieważ w tym czasie wyprzedzał go
już opel vectra, doszło do zderzenia. W
wyniku kolizji kierująca vectrą odniosła
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obrażenia i została przewieziona do
szpitala na obserwację. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Policjanci winnym
kolizji uznali kierowcę corsy i nałożyli
na niego mandat karny. Mężczyzna nie
zgodził się z tą decyzją i odmówił przyjęcia mandatu. W sprawie został więc
sporządzony wniosek do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie

Kolizja na Sienkiewicza
W niedzielne przedpołudnie, 14 listopada, mieszkanka Ostrowa Wlkp. J.B.,
kierująca peugeotem, włączając się do
ruchu na ul. Sienkiewicza w Ostrzeszowie, nieprawidłowo cofała, przez co
zajechała drogę jadącemu prawidłowo
motocyklowi marki Kawasaki. Motocyklista odniósł obrażenia i trafił do szpitala. Sprawczyni kolizji została ukarana
mandatem karnym.

POLICJANCI
APELUJĄ!!!
Nastał okres jesienny. Wiąże się to ze
zmianą warunków atmosferycznych.
Częste opady deszczu oraz panująca
mgła powodują, że maleje widoczność na drodze. Wszyscy uczestnicy
ruchu drogowego powinni zachować
wszelkie środki ostrożności.
Apel kierujemy także do pieszych.
Przekraczanie jezdni w miejscach do
tego wyznaczonych jest gwarantem
bezpieczeństwa. Poruszający się
rowerzyści winni zadbać o obowiązkowe wyposażenie roweru ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia. Kierujący pojazdami powinni
w każdych warunkach zachowywać
szczególną ostrożność, a przede
wszystkim poruszać się zgodnie
z obowiązującymi przepisami, co
wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

16 listopada straĪacy usunĊli nadáamane konary blokujące pas jezdni w
Ostrzeszowie - Pustkowiu. 18 listopada nadáamane gaáĊzie stwarzaáy
zagroĪenie na terenie szkoáy – ul.
Wá. Sikorskiego w Ostrzeszowie. 20
listopada nadáamane konary usuniĊto znad budynku weterynarii w Doruchowie.

organizuje zbiórkĊ pieniĊdzy dla dzieci poszkodowanych w wypadku 8 listopada br. Wpáaty moĪna dokonywaü na nr konta:
93 1540 1173 2024 4095 0635 0001
Lucyna SroczyĔska, Korpysy, 63-500 Ostrzeszów
z dopiskiem: „Dla dzieci”

Rowerzysta w kamizelce odblaskowej jest
dobrze widoczny na drodze.
Na zdjċciu Vanessa Haĕdziuk.

Podziċkowanie
Nowy sklep „Groszek”

Osiedle Piastów, ul. Chrobrego 18.

NAJNIįSZE CENY
W MIEģCIE!!!
Artykuáy spoĪywcze
na zamówienie
(w tym artykuáy ĞwieĪe!).

Loteria paragonowa
z atrakcyjnymi nagrodami.
Otwarte od 6.00 do 21.00.

Piknik mikoáajkowy dla dzieci
i nie tylko - 6 grudnia!

15 listopada po godz. 15.00 w Olszynie 36-letni mĊĪczyzna K.G.
(mieszkaniec gm. Kobyla Góra), kierujący vw transporterem, na prostym odcinku drogi nagle straciá panowanie nad pojazdem i uderzyá w
przydroĪne drzewo. Okazaáo siĊ, Īe mĊĪczyzna byá nietrzeĨwy - 0,93
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Za prowadzenie pojazdu w
stanie nietrzeĨwoĞci grozi kara pozbawienia wolnoĞci do lat 2.

STRAĒ

Paraﬁa w NiedĮwiedziu

Twój sklep
na co dzieď

W drzewo

Wszystkim, którzy poğwiċcili swój
czas i oddali na mnie gâos
w wyborach do Rady Miasta Ostrzeszów
serdecznie dziċkujċ
Jan Klimek
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ROZPOCZõCIE KURSU 30.11.2010r.
Wykłady – Zespół Szkół nr 3 (Szkoła Rolnicza)

Oferujemy:
- konkurencyjna cena kursu
- możliwość rat na 2 sposoby:
* od INSTRUKTORA (4 raty x 0% odsetek)
* przez BANK (wysokość rat ustalasz samemu)
- dla wszystkich materiały pomocnicze
do nauki jazdy GRATIS

Przemysãaw Otwiaska, tel. 697 758 453
Paweã Nowak, tel. 698 641 433
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

17 listopada zapaliáy siĊ sadze w kominie budynku mieszkalnego na ul.
Ğw. Mikoáaja w Ostrzeszowie. Akcja
gaĞnicza trwaáa 19 minut.
20 listopada na poboczu drogi wojewódzkiej w Ostrzeszowie zarwaáa
siĊ studzienka – straĪacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Przyczyną
najprawdopodobniej byáo najechanie
ciĊĪkiego pojazdu na pokrywĊ.
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21 listopada na przejeĨdzie kolejowym w Ostrzeszowie (ul. Kolejowa)
z ziemi wystawaá metalowy prĊt.
StraĪacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odciĊli prĊt oraz poinformowali o zdarzeniu PKP.
21 listopada straĪacy otrzymali zgáoszenie, Īe na ul. Puáawskiego w Kobylej Górze na chodniku leĪy kobieta
niedająca oznak Īycia. Ratownicy
straĪy podjĊli resuscytacjĊ. Niestety,
przybyáy na miejsce lekarz stwierdziá zgon. Prawdopodobnie kobieta
zmaráa na zawaá serca.
21 listopada straĪacy otrzymali wezwanie do przewróconej skrzynki
energetycznej záącza przelotowego
(ul. Sportowa w Ostrzeszowie). Miejsce zabezpieczono, powiadomiono takĪe pogotowie energetyczne.
Straty oszacowano na 1000zá.

VIOLIS
Usãugi fryzjerskie
z dojazdem do domu klienta
godziny przyjöè
od pon. – pt. 10.00 – 18.00
w soboty 9.00- 13.00
tel. 782 841 091

