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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
Uwiesił się i zniszczył
25 kwietnia po godz. 22.00 ostrzeszowscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 26-letniego mieszkańca Ostrzeszowa, który po pijanemu
umyślnie uszkodził metalową markizę
nad wejściem do jednego ze sklepów
w rejonie Rynku – uwiesił się na umocowaniu markizy. Mężczyznę zatrzymano i osadzono w policyjnym areszcie
do dyspozycji prokuratora. Właściciel
sklepu wycenił straty na kwotę 1200zł.
Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Znęcali się nad
samochodem
W minioną sobotę - 30 kwietnia,
dzielnicowy ustalił i zatrzymał trzech
mężczyzn w wieku od 19 do 21 lat
(wszyscy są mieszkańcami Doruchowa),
którzy w godzinach nocnych w Ostrzeszowie na placu Borek uszkodzili zaparkowany tam samochód osobowy marki
Mazda Xedos. Uderzając oraz kopiąc
auto, spowodowali liczne wgniecenia
karoserii, a także zarysowania lakieru.
Właściciel uszkodzonego samochodu
wycenił straty na sumę 1200zł. Sprawcy za swój czyn odpowiedzą przed
sądem, Za popełnione przestępstwo
grozi im kara pozbawienia wolności od
3 miesięcy do 5 lat.

Wypadek w Ligocie
1 maja po godzinie 19.00 doszło
do wypadku drogowego w Ligocie.
26-letnia mieszkanka Ostrzeszowa,
kierująca samochodem osobowym
marki Renault Laguna, jadąc prostym
odcinkiem drogi w kierunku Sycowa,
straciła panowanie nad samochodem,
przejechała na przeciwny pas ruchu i
uderzyła przydrożne drzewo. W samochodzie znajdowało się jeszcze trzech
pasażerów, wszyscy, również kierująca,
odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala w Ostrzeszowie.

Blisko nas
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TRAGICZNY
WYPADEK
W OCIćįU

legitymowali 20-letniego mieszkańca
Kaliszkowic Ołobockich, który kiero-

wał samochodem osobowym marki
Seat. W czasie czynności zauważyli, że
mężczyzna zachowuje się bardzo nerwowo. Skontrolowali samochód i pod
tylnym siedzeniem wykryli 18 woreczków z marihuaną. Mężczyzna potwierdził, że marihuana należy do niego.
Sprawcę osadzono w policyjnym areszcie do dyspozycji Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie. Grożą mu 3 lata
więzienia. Trwają czynności w sprawie;
zatrzymano też inne osoby z nią powiązane.

NIETRZEŹWI NA
DROGACH POWIATU
20.04., Mostki, 56-letni mieszkaniec
gminy Ostrzeszów – kierował fordem
escortem, mając 0,72 mg/l (ponad promil). Mężczyzna za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.

osób
podróĪujących
skodą –
60-letni
mĊĪczyzna.
W szpitalu nadal przebywa czworo
uczestników wypadku,
pozostali po udzieleniu pomocy medycznej
udali siĊ do domu.
Krajowa „25” przez
prawie 4 godziny byáa
caákowicie zablokowana.
Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaĞniają wszelkie okolicznoĞci wypadku. :
Krzysztof Kula,
KPP Ostrów Wlkp.

Do tragicznego w skutkach wypadku
drogowego doszáo w ĞrodĊ 27 kwietnia w
OciąĪu (trasa Kalisz - Ostrów), gdzie osobowa skoda czoáowo zderzyáa siĊ z autobusem, a nastĊpnie uderzyáa w audi. Nie
Īyją trzy osoby.
Do wypadku doszáo okoáo godziny
13.40. Jak wstĊpnie ustalili policjanci, na
drodze krajowej nr 25 osobowa skoda,
którą kierowaá 72-letni mieszkaniec województwa dolnoĞląskiego, zderzyáa siĊ
czoáowo z nadjeĪdĪającym z naprzeciwka
autobusem miejskim. Skoda uderzyáa równieĪ w osobowe audi.
W wyniku zdarzenia kierujący skodą
poniósá Ğmierü na miejscu. Do szpitala z
obraĪeniami ciaáa traﬁáo dwoje pasaĪerów skody, kierujący i pasaĪerka audi oraz
siedmioro pasaĪerów autobusu. Niestety, 61-letnia pasaĪerka skody równieĪ nie

24.04.,po godz. 23.00, Mąkoszyce,
28-letni mieszkaniec Kępna kierował
vw golfem, mając ponad dwa promile
alkoholu (1,09 mg/l); ponadto miał zakaz
kierowania pojazdami, obowiązujący do
roku 2013. Postępowanie w sprawie prowadzi KPP w Ostrzeszowie.

przeĪyáa wypadku i zmaráa
po przewiezieniu do szpitala.
W czwartek zmaráa trzecia z

Wymuszenie pierwszeństwa
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Adres: DOMEX KRASZEWICE
UL. KALISKA 19,
63-522 KRASZEWICE
TEL. 62/7312453

Dnia 30.04.2011r., znaleziono
w okolicy Banku BPH suczkĊ
jamnika, krótkowáosa, brązowa,
szczenna, do odbioru w schronisku w NiedĨwiedziu

STRAĒ
Wybuch butli z gazem
W sobotĊ, 23 kwietnia, okoáo
siódmej rano, w miejscowoĞci Salamony (gm. Czajków) doszáo do wybuchu butli z gazem propan-butan.
Poszkodowany na skutek wybuchu
mĊĪczyzna zabrany zostaá do szpitala. Przyczyną wypadku byáa najprawdopodobniej nieszczelnoĞü urządzeĔ
grzewczych.

Przerwano rurĊ z gazem
29 kwietnia w Olszynie, na skutek prac ziemnych, przerwany zostaá
rurociąg gazowy o Ğrednicy 63mm.
Dziaáania straĪy polegaáy na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do czasu przybycia pogotowia gazowego,
które przy uĪyciu specjalistycznego
zacisku usunĊáo awariĊ.

Deski pospadaáy

dr
med.Ewa
EwaDuczmal
Duczmal
lek.n.med.
Specjalista alergolog i pediatra

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A
28 kwietnia w miejscowości Pustkowie Północ doszło do wypadku samochodów
seat toledo i toyota avensis. Przyczyną wypadku było najprawdopodobniej wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Straty oszacowano na 8 tys. zł.

Páonący obornik
30 kwietnia w Doruchowie paliáa
siĊ pryzma suchego obornika. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia byáo
samozapalenie biologiczne. PoĪar
gasiáy dwa zastĊpy – PSP i OSP Doruchów. ZagroĪenie byáo duĪe, poniewaĪ obornik przylegaá bezpoĞrednio
do budynku inwentarskiego.

•

•

Páonie poszycie leĞne
•

28 kwietnia w miejscowoĞci Wysoty (gm. Czajków) paliáo siĊ poszycie leĞne. W gaszeniu braáy
udziaá 4 jednostki OSP (po dwa
zastĊpy z Mielcuch i Czajkowa).
SpáonĊáo 10 arów máodnika i 1,3
ha poszycia leĞnego.
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SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
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29 kwietnia na drodze krajowej nr
11 straĪacy usuwali leĪące tam deski,
które spadáy z przejeĪdĪającego pojazdu.

stolarka drewniana
DRZWI, ROLETY
530,00zá.

W sobotĊ na ul. Kąpielowej
zgubiono portfel z dokumentami,
tel. 609 154 664

22 kwietnia po godz. 19.00 ostrzeszowscy policjanci na ul. Sikorskiego

PCV-5 i 6 komorowe P

CENA Z MONTAĩEM

ZGUBIONO

Marihuana za tylnym
siedzeniem

OKNA

1 maja w miejscowoĞci Bigosy
(gm. Kraszewice) páonĊáo poszycie leĞne. W akcji gaĞniczej braáy
udziaá 4 zastĊpy (PSP i 3 OSP).
SpáonĊáo 0,5 ha poszycia leĞnego. Straty oszacowano na tysiąc
záotych.
1 maja w Kobylej Górze dwa zastĊpy straĪackie (PSP i OSP Kobyla Góra) gasiáy suchą trawĊ na
nieuĪytkach.

Usuwanie nadáamanych
konarów
•
•
•

26 kwietnia – DĊbicze
29 kwietnia – Przytocznica
1 maja – Pisarzowice

tel. 603-85-70-30
0603-85-70-30
poniedziaáek, czwartek,
piątek 1600-1800

