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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.

BLISKO ģMIERCI, CZYLI
RUSZYâA MOTOCYKLOWA
WIOSNA

POLICJA
Nie ustĈpiãa
pierwszeęstwa
We wtorek, 13 marca, po godz.
19.00 w Ostrzeszowie na ul. PowstaĔców Wlkp. (w rejonie skrzyĪowania), kierująca peugeotem
mieszkanka gm. Kobyla Góra, nie
ustąpiáa pierwszeĔstwa przejazdu
prawidáowo jadącemu oplowi corsie, którym równieĪ kierowaáa kobieta, doprowadzając do zderzenia
pojazdów. SprawczyniĊ policjanci
ukarali mandatem.

DokoĔczenie ze str. 1.

TrochĊ
statystyki
W ubiegáym roku
motocykliĞci
uczestniczyli w 2356 wypadkach,
w których zginĊáo 290
kierowców i pasaĪerów
motocykli.
Wypadki motocyklistów:

Wypadki

Zabici

Ranni

Udziaá:

2 356

290

2437

w tym kier. motocykli

269

2 108

pasaĪerowie motocykli

21

329

1 152

180

1 204

Wypadki motorowerzystów:

Wypadki

Zabici

Ranni

Udziaá:

1 928

87

2 176

Sprawcy

w tym kier. motorowerów

82

1 853

pasaĪerowie motorowerów

5

323

56

1 068

Sprawcy

993

Kierowaã pomimo
zakazu
13 marca, o godz. 16.25 policjanci patrolujący KsiąĪenice, do
kontroli drogowej zatrzymali 36-letniego mieszkaĔca pow. ostrzeszowskiego, który kierowaá motorowerem marki Jonway. MĊĪczyzna
kierowaá motorowerem pomimo
obowiązującego go sądowego zakazu kierowania pojazdami. Dalsze
czynnoĞci w tej sprawie prowadzą
funkcjonariusze z KPP w Ostrzeszowie.

Wyprzedzaã na ãuku
Liczba o¿ar wypadków z udziaáem motocykli w latach 2007-2011
2007

2008

2009

2010

2011

215

193

290

259

290

Liczba o¿ar wypadków z udziaáem motorowerów w latach 2008 - 2011
2008

2009

2010

2011

56

65

59

87
ħródáo: KGP

ZMIENIAMY CZAS, CZYLI
UKRADZIONA GODZINA SNU
Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi
Z
w nocy z soboty (24 marca) na niedzielĊ
(25
( marca). Zegarek przestawimy z godziny 2:00 na 3:00 w nocy, czyli „do przodu”,
wskutek czego, niestety, bĊdziemy tej
nocy (24/25 marca) spali godzinĊ krócej.
Ale
A za to rankiem obudzi nas (miejmy nadziejĊ) wiosenne sáoneczko, a wieczorem
dz
dáuĪej bĊdzie jasno.
dáuĪ
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ROZPOCZõCIE KURSU 22.03.2012r.
Wykłady – Zespół Szkół nr 3
(Szkoła Rolnicza)

16 marca, po godz. 10.00 w
Kocháowach mieszkaniec woj. opolskiego, kierujący vw golfem, na
áuku drogi wykonaá nieprawidáowy
manewr wyprzedzania i zderzyá siĊ
z prawidáowo jadącym mercedesem. Na szczĊĞcie nikomu nic siĊ
nie staáo. SprawcĊ ukarano mandatem.

W drzewo
W piątek, 16 marca, tuĪ przed
godz. 2.00 w KuĨnicy Grabowskiej,
kierujący daewoo matizem 35-letni
mieszkaniec naszego powiatu, na
áuku drogi straciá panowanie nad
samochodem i uderzyá w przydroĪne drzewo; auto przewróciáo siĊ na
dach. MĊĪczyznĊ przewieziono do
szpitala.
PoniewaĪ od sprawcy zdarzenia czuü byáo alkohol, pobrano od
niego krew do badania.

Mičdzy Ostrzeszowem
a BukownicĈ
Na drodze W-449 miĊdzy
Ostrzeszowem a Bukownicą, 15
marca, po godz. 21.00 doszáo do
kolizji drogowej. Mieszkanka gm.
Grabów, kierująca peugeotem 406,
na áuku drogi nie dostosowaáa prĊdkoĞci do panujących warunków,
straciáa panowanie nad autem, zjechaáa na lewe pobocze, wjechaáa
do przydroĪnego rowu, gdzie samochód dachowaá. Kobieta zostaáa
ukarana mandatem.

Zniewaİyã policjantów

W ĞrodĊ (14 marca), po godz.
14.00 w Grabowie funkcjonariusze
policji podjĊli interwencjĊ w stosunku do 32-letniego mieszkaĔca
tejĪe gminy, który swoim zachowaniem stwarzaá zagroĪenie w ruchu
drogowym – bĊdąc w stanie nietrzeĨwoĞci blokowaá ruch na jezdni.

STRAĒ
Poİar stodoãy
16 marca w miejscowoĞci Bigosy doszáo do poĪaru stodoáy. Budynek o konstrukcji drewnianej, kryty
dachówką, ulegá caákowitemu spaleniu – straty oszacowano na 23000zá.
Oprócz tego spáonĊáy, znajdujące
siĊ w Ğrodku: prasa, przegrabiarka
i 1 tona sáomy. W dziaáaniach braáy
udziaá dwa zastĊpy JRG i 5 zastĊpów OSP. PoĪar stodoáy prawdopodobnie spowodowaá ogieĔ zaprószony nieopodal w trawie (byü moĪe
przyczyną byáo wypalanie traw).

PãonĈ suche trawy
W weekend (16-18) straĪ siedmiokrotnie wyjeĪdĪaáa do poĪarów
suchych traw (Chlewo, Ostrzeszów,
Mąkoszyce, Mielcuchy, Bukownica,
Czajków, Szklarka MyĞlniewska).
Na szczĊĞcie we wszystkich przy-
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padkach obyáo siĊ bez strat.

ZatrzaĤničte drzwi
13 marca straĪacy pomagali kobiecie otworzyü zatrzaĞniĊte drzwi
w bloku mieszkalnym w Ostrzeszowie. Drzwi zatrzasnĊáy siĊ tuĪ
po wyjĞciu kobiety do piwnicy; potrzebna byáa natychmiastowa reakcja, poniewaĪ w mieszkaniu zostaáa
dwójka maáych dzieci.

Podczas wykonywania przez policjantów czynnoĞci, 32-latek zniewaĪyá ich, uĪywając wulgarnych
oraz nieprzyzwoitych sáów. SprawcĊ zatrzymano w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora. Za
zniewaĪenie funkcjonariuszy grozi
mu kara pozbawienia wolnoĞci do
roku.

Ukradã 460 l oleju
napčdowego
Policjanci z KPP w Ostrzeszowie prowadzą czynnoĞci w celu
ustalenia i zatrzymania sprawcy
kradzieĪy z wáamaniem, do której doszáo w godzinach nocnych,
z 13/14 marca, w Zajączkach. Ze
wstĊpnych ustaleĔ wynika, Īe
sprawca wszedá na teren prywatnej
¿rmy, wywierciá otwory w zbiornikach paliwowych samochodów ciĊĪarowych i tym sposobem ukradá
460 l oleju napĊdowego. Pokrzywdzony wyceniá straty na ponad
2500zá.

NIETRZEĭWI NA
DROGACH POWIATU
15.03., ul. gen. Sikorskiego w
Ostrzeszowie, 27-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów, ponad 1‰
alkoholu (0,79 mg/l), kierowaá motorowerem marki Todi;
13.03., Myje, 49-letni mĊĪczyzna, ponad póá ‰ alkoholu (0,38
mg/l), kierowaá rowerem;
13.03., Siedlików, 38-letni mĊĪczyzna, ponad 3 ‰ alkoholu (1,55
mg/l), kierowaá rowerem; mĊĪczyzna kierowaá rowerem pomimo sądowego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami.

Sprzedam
maáe szczeniaki rasy BerneĔski
Pies Pasterski, cena 700zá
(w cenĊ wchodzą opáaty takie jak:
utrzymanie matki psiaków, szczepienia, odrobaczenia, staáe wizyty u lekarza weterynarii, utrzymanie maáych).
tel. 691-432-513

Pomogli kotu

15 marca - ĞciągnĊli z drzewa
kota, który nie potra¿á sam sobie z
tym poradziü (Ostrzeszów, ul. Grunwaldzka).

Nadãamane konary
16 marca straĪacy usunĊli nadáamane konary na ul. Kaliskiej w Doruchowie.

BERLINNE

Sklep z oryginalnymi art. zachodnimi

POLECA
Po konkurencyjnych cenach
• Chemiõ gospodarczð
• Kosmetyki pielõgnacyjne
• Sãodycze, kawy
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ZAPISY: Przemysãaw Otwiaska, tel. 697 758 453
Paweã Nowak, tel. 698 641 433

Sklep stacjonarny
Ostrzeszów ul. Wã.Jagieããy 45
Pon-Pt 12.00 do 18.00
Sobota 9.00 do 13.00
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KUCHENNE – SZAFYZABUDOWY WNêK
OD PROJEKTU DO MONTAĈU

wy:
lep Àrmo
Nowy sknkiewicza 4
ul. Sie
a)
iw Rolnik
(naprzec
7
6
1
899
kom. 692

fachowiec

MYJE 22B

(koÙo Ostrzeszowa)

62/ 732 00 89

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

