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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.

Kolizja na ul. Piastowskiej

Do groĨnej kolizji drogowej doszáo
w minioną ĞrodĊ (8 lutego), tuĪ po godz.
12.00, w Ostrzeszowie na ul. Piastowskiej.
Mieszkaniec Poznania, kierujący citroenem berlingo, podczas skrĊcania w lewo
nie ustąpiá pierwszeĔstwa prawidáowo jadącemu oplowi astrze, którym kierowaáa
kobieta. Doszáo do groĨnego zderzenia
samochodów. Uczestnicy kolizji odnieĞli
obraĪenia; przewieziono ich do szpitala w
Ostrzeszowie. Oboje kierujący byli trzeĨwi.
SprawcĊ ukarano mandatem.

Tydzieę OÀar
Przestčpstw
Od 20 do 24 lutego 2012r. bĊdzie obchodzony TydzieĔ O¿ar
PrzestĊpstw. Jedną z planowanych
form pomocy jest udzielanie bezpáatnych porad o¿arom przestĊpstw o
przysáugujących im uprawnieniach.
W ramach wskazanego Tygodnia
w dniach od 20 do 24 lutego 2012r.
w poáoĪonych w okrĊgu ostrowskim
miejscowoĞciach, bĊdących siedzibami prokuratur, zostaną zorganizowane dyĪury prokuratorów, w celu udzielania porad o¿arom przestĊpstw.
DyĪury prowadzone bĊdą we
wskazanych dniach w godzinach
od 9:00 do 15:30 w:
- Prokuraturze OkrĊgowej w
Ostrowie Wlkp. - przy ul. KrotoszyĔskiej 37,

Stodoãa w ogniu

POLICJA
Pijani uczniowie
W miniony piątek, 10 lutego, tuĪ
przed godziną 14.00 ostrzeszowscy policjanci interweniowali wobec
trzech nieletnich uczniów, którzy
zakáócali áad i porządek na terenie
jednej ze szkóá ponadgimnazjalnych w Ostrzeszowie. Okazaáo siĊ,
Īe uczniowie byli pod wpáywem alkoholu – kaĪdy z nich miaá po ok. 2
promile alkoholu we krwi. Pijanych
uczniów przekazano rodzicom. Policjanci o zdarzeniu powiadomili Sąd
Rodzinny i Nieletnich w Ostrzeszowie.

Koãa urwaãy sič w
czasie jazdy
W piątek, 10 lutego, o godz.
16.30 w Racáawicach doszáo do niecodziennego zdarzenia. W czasie
jazdy od samochodu ciĊĪarowego
marki Man urwaáy siĊ dwa tylne prawe koáa. Koáa najpierw uderzyáy w
stojącego opla corsĊ, nastĊpnie w
dom - przy okazji uszkadzając parapet.
Manem kierowaá mieszkaniec
pow. ostrzeszowskiego. Policjanci
ukarali go mandatem za spowodowanie zagroĪenia w ruchu drogowym.

Kradzieİ telefonu
11 lutego, miĊdzy godz. 2.00
a 3.00 w nocy w jednym z ostrzeszowskich lokali gastronomicznych,
nieustalony dotąd sprawca (bądĨ
sprawcy), wykorzystując nieuwagĊ
pokrzywdzonej, wyciągnąá z tylnej
kieszeni jej spodni telefon komórkowy marki Nokia, o wartoĞci 200zá.

Uderzyã w budynek
W minioną niedzielĊ, 12 lutego,
o godz. 12.10 w Ostrzeszowie na ul.
àaziebnej, kierujący ¿atem punto
mieszkaniec Rojowa, jadąc prostym
odcinkiem drogi, nie dostosowaá
prĊdkoĞci do panujących warunków

i uderzyá w budynek mieszkalny,
uszkadzając go. Kierowca byá trzeĨwy. Za spowodowanie kolizji policjanci ukarali go mandatem.

7.02., Kotáów, 32-letni mieszkaniec pow. ostrowskiego, 0,27 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu,
kierowaá ¿atem punto;
7.02., Kotáów, 37-letni mieszkaniec gm. Mikstat, 0,68 mg/l (ponad
promil alkoholu), kierowaá vw golfem;
10.02., Mikstat, ul. Odolanowska, 20-letni mieszkaniec Kaliszkowic Oáobockich, 0,63 mg/l (ponad
promil alkoholu), kierowaá vw golfem;
12.02., KuĨnica Grabowska,
22-letni mieszkaniec miejscowoĞci
Klon, 0,63 mg/l (ponad promil alkoholu), kierowaá daewoo lanosem;

M
RZE

Janusz Walczak
/zastĊpca Prokuratora
OkrĊgowego/
11 lutego doszáo do poĪaru drewnianej stodoáy w Ligocie. Stodoáa byáa
pokryta eternitem, w Ğrodku znajdowaáy siĊ 4 tony sáomy i 2 tony siana.
Po przyjeĨdzie straĪaków na
miejsce okazaáo siĊ, Īe caáa konstrukcja stoi juĪ w ogniu.
Po opanowaniu poĪaru rozebrano pozostaáą konstrukcjĊ oraz zabrano siĊ za rozgarnianie sáomy i siana
celem jego dokáadnego dogaszenia.
Przyczyną poĪaru byáo zaprószenie ognia przez osoby imiennie
nieustalone. Straty oszacowano na
32 000zá.
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NIETRZEĭWI NA
DROGACH POWIATU

- Prokuraturze Rejonowej w
Ostrowie Wlkp. - przy ul. Sądowej 2,
- Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu - przy pl. Ğw. Józefa 5,
- Prokuraturze Rejonowej w Jarocinie - przy al. NiepodlegáoĞci 19,
- Prokuraturze Rejonowej w KĊpnie - przy al. Marcinkowskiego 10,
- Prokuraturze Rejonowej w Krotoszynie - przy ul. 56. Puáku Piechoty
Wlkp. 10a,
- Prokuraturze Rejonowej w
Ostrzeszowie - przy ul. Zamkowej
33,
- Prokuraturze Rejonowej w Pleszewie - przy pl. KoĞcielnym 1.

fot. PSP Ostrzeszów

STRAĒ
Zalane piwnice
6 lutego straĪacy wypompowali
wodĊ z zalanej piwnicy w budynku GS
w Kraszewicach. Zalanie spowodowaáo uszkodzenie rury wodociągowej
na przyáączu do budynku.
12 lutego wypompowali wodĊ z
zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym w Grabowie. Przyczyną awarii
byáo pĊkniĊcie rury doprowadzającej
wodĊ.
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ZAPISY: Przemysãaw Otwiaska, tel. 697 758 453
Paweã Nowak, tel. 698 641 433
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Sucha trawa
8 lutego ugaszono poĪar suchej
trawy na rowie w Grabowie.

Zadymião
Poİar palet
7 lutego zapaliáa siĊ sterta drewnianych palet na placu SKR na ul. Rolnej w Doruchowie. Prawdopodobną
przyczyną poĪaru byáo wysypanie w
pobliĪu palet gorącego popioáu.

Nadãamany konar
8 lutego straĪacy usunĊli nadáamany konar nad jezdnią w Grabowie.

9 lutego straĪ poĪarna otrzymaáa
zgáoszenie o zadymieniu w kotáowni
na ul. KoĞciuszki w Ostrzeszowie.
Na miejscu okazaáo siĊ, Īe powodem
zdarzenia byáo zwarcie przewodów
zasilających pompkĊ do pieca i dmuchawĊ – w wyniku tego powstaá maáy
poĪar. Dodatkowo zapaliáy siĊ nagromadzone w pobliĪu papiery do podpaáki. PoĪar ugaszono, straty oszacowano na 2000zá.

1% podatku dla
Patryka Jakubczaka
z Hetmanowa
k. Czarnegolasu
Patryk ma 8 lat, choruje na mukowiscydozĊ, bardzo ciĊĪką, nieuleczalną chorobĊ genetyczną, która
systematycznie wyniszcza caáy organizm – powoduje
wáóknienie narządów, m.in. páuc, trzustki. ĩeby spowolniü postĊp choroby, mój syn musi wykonywaü inhalacje i drenaĪe klatki piersiowej.
Chodzi do kl. II szkoáy podstawowej, jest wesoáym i sympatycznym
cháopcem, lubi siĊ uczyü. Bardzo lubi towarzystwo innych osób, a zwáaszcza
swoich rówieĞników.
Aby wspomóc moje usilne starania, spowalniające postĊp choroby u Patryka, potrzebne są drogie lekarstwa i nieustanna rehabilitacja.
1% swojego podatku moĪna przekazaü na Polskie Towarzystwo Walki
z Mukowiscydozą
ul. prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka Zdrój
Organizacja PoĪytku Publicznego, KRS: 0000064892
Nr konta: 49 1020 3466 0000 9302 0002 3473
z dopiskiem w tytule wpáaty: PATRYK JAKUBCZAK

KUCHENNE – SZAFY
ZABUDOWY WNêK
OD PROJEKTU DO MONTAĈU

Nowy sklep Àrmowy:
ul. Sienkiewicza 4
(naprzeciw Rolnika)
kom. 692 899 167

P.P.U.H. Meble G. Masztalerz
ul. Powst. Wlkp. 35c. Ostrzeszów
tel. 62 730-03-85,
www.masztalerz.com.pl

