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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
Uderzyãa w
motorowerzystč
W niedziele (25 marca), o godz.
17.50 w miejscowoĞci Turze, mieszkanka pow. kĊpiĔskiego, kierująca
citroenem saxo, wyjeĪdĪając z prywatnej posesji uderzyáa w jadący
po chodniku motorower marki Simson. W nastĊpstwie zdarzenia motorowerzysta oraz jego pasaĪerka
odnieĞli obraĪenia i przewieziono
ich do ostrzeszowskiego szpitala.
Mandatem ukarano kierującą samochodem, a takĪe motorowerzystĊ za
jazdĊ po chodniku.

Uciekinier bez
uprawnieę, za to z
dwoma promilami
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17.30 mieszkaniec gm. Kraszewice
prowadzący rower, nagle wtargnąá
na pas ruchu drogowego wprost
pod nadjeĪdĪającą mazdĊ. Kierujący autem oraz sprawca kolizji byli
trzeĨwi, policjanci ukarali sprawcĊ
mandatem.

Ukradã „Nokič”

W ĞrodĊ (21 marca) w godzinach
dopoáudniowych w Ostrzeszowie na
terenie jednego budynków uĪytecznoĞci publicznej doszáo do kradzieĪy telefonu komórkowego „Nokia”
- wartoĞü 500zá. Nieustalony dotąd
sprawca, wykorzystując nieuwagĊ
15-latka, który wyciągnąá telefon z
plecaka, dokonaá jego kradzieĪy.
Policjanci prowadzą czynnoĞci w
celu ustalenia záodzieja.

Do zdarzenia doszáo w czwartek
(22 marca), tuĪ przed godz.19.00
w Bierzowie. Policjanci z Wydziaáu
Ruchu Drogowego podjĊli poĞcig za
19-letnim mieszkaĔcem gm. Ostrzeszów, kierującym oplem vectrą,
który nie zatrzymaá siĊ do kontroli
drogowej. Uciekinier, bĊdąc na áuku
drogi, straciá panowanie nad samochodem, uderzyá w páot posesji oraz
w sáup telekomunikacyjny. Sprawca
zdarzenia nietrzeĨwy - przeprowadzone badanie wykazaáo ponad 2
‰ alkoholu (1,16 mg/l), ponadto nie
posiadaá uprawnieĔ do kierowania
pojazdami.

21 marca, przed godz.18.00 w
NiedĨwiedziu, na drodze K-11, mĊĪczyzna (mieszkaniec pow. Turek),
kierujący samochodem ciĊĪarowym
marki Renault Premium z naczepą,
nie zachowaá naleĪytego odstĊpu
od poprzedzającego go pojazdu
i, chcąc uniknąü kolizji, wjechaá do
przydroĪnego rowu. Za spowodowanie zagroĪenia w ruchu drogowym
zostaá ukarany mandatem .

Wprost pod auto

Do tego zdarzenia doszáo 21
marca, o godz. 11.40 w Ostrzeszowie na ul. àąkowej. Kierujący vw
golfem mieszkaniec gm. Ostrze-

22 marca w Kraszewicach,
w rejonie ul. WieluĔskiej, o godz.

Wjechaã do rowu

Kolizja na âĈkowej

szów nie zachowaá dostatecznej
odlegáoĞci od poprzedzającego go
opla movano i uderzyá w jego tyá.
Sprawca zostaá ukarany mandatem.

Sprawcy wãamania
zatrzymani
20 marca ostrzeszowscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynków trzech sprawców wáamania do
jednego ze sklepów spoĪywczo-przemysáowych na terenie gminy
Ostrzeszów.
Wáamywacze to mieszkaĔcy
gminy Ostrzeszów - doskonale znani tutejszym policjantom z innych
przestĊpstw. Sprawcy, dziaáając
wspólnie, przeciĊli siatki zabezpieczające wejĞcie do zaplecza sklepu,
nastĊpnie przedostali siĊ do Ğrodka
i ukradli róĪnego rodzaju artykuáy za
blisko 40zá.
Trzech záodziei zatrzymano w
policyjnym areszcie do dyspozycji
prokuratora. Wáamywaczom grozi
kara pozbawienia wolnoĞci do lat 10.

Wymuszaã pieniĈdze
Funkcjonariusze z KPP w
Ostrzeszowie, wykonując czynnoĞci mające na celu przeciwdziaáanie
przestĊpczoĞci wĞród osób nieletnich, 20 marca ujĊli 16-letniego
sprawcĊ szkolnego wymuszenia
rozbójniczego.
Do zdarzenia doszáo na terenie
jednej ze szkóá w powiecie ostrzeszowskim. Cháopak podczas przerw
miĊdzy lekcjami groziá jednemu z
uczniów pobiciem, wymuszając
tym pieniądze w róĪnych kwotach.
Nastolatek w ten sposób wymusiá
áącznie 17zá. O karze dla amatora
„áatwych” pieniĊdzy zdecyduje sąd.

Wãamywacze ujčci
W niedzielĊ - 18 marca, po godz.
19.00 dyĪurny policji otrzymaá zgáoszenie o kradzieĪy z wáamaniem
do samochodu osobowego marki

Polonez, do której doszáo w Ostrzeszowie na jednym z osiedlowych
parkingów. Sprawcy wáamali siĊ do
samochodu i ukradli dwa radioodtwarzacze, dwie skrzynki narzĊdziowe z kluczami, koc, podnoĞnik
hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy oraz gaĞnicĊ. Pokrzywdzony
(mieszkaniec Wrocáawia) wyceniá
straty na 740zá.
Sprawcy to mieszkaĔcy pow.
ostrzeszowskiego, w wieku od 22
do 43 lat – mĊĪczyĨni wchodzili juĪ
w konÀikt z prawem. Podejrzani 21
marca usáyszeli zarzuty, do których
siĊ przyznali. Skradzione przedmioty zostaáy odzyskane i zwrócone pokrzywdzonemu. PostĊpowanie prowadzą policjanci z KPP w
Ostrzeszowie.

NIETRZEĭWI NA
DROGACH POWIATU
20.03., Bledzianów, rowerzysta,
1 ‰ alkoholu (0,50 mg/l);
20.03., Bierzów, 55-letni rowerzysta, ponad 1 ‰ alkoholu (0,79
mg/l),
21.03., Marydóá, 54-letni rowerzysta, ponad 2 ‰ alkoholu (1,05
mg/l), ponadto zatrzymany kierowaá
pomimo sądowego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami;
21.03., Ostrzeszów, ul. Ğw. Mikoáaja, 41-letnia rowerzystka, prawie 2 ‰ alkoholu (0,87 mg/l);
21.03., KuĨnica Grabowska,
40-letni mĊĪczyzna, ponad 1 ‰ alkoholu (0,54 mg/l), kierowaá ¿atem
126p;
22.03., Ostrzeszów, ul. KoĞciuszki, 27-letni mieszkaniec gm.
Ostrzeszów, prawie 3 ‰ alkoholu
(1,43 mg/l), kierowaá quadem – pojazd nie byá dopuszczony do ruchu
drogowego;
23.03., Olszyna, 16-letni rowerzysta (mieszkaniec gm. Ostrzeszów), 1,5 ‰ alkoholu ( 0,79 mg/l);
nieletnim sprawcą zajmie siĊ

STRAĒ
PãonĈ suche trawy

Jeden promil i kolizja
W miniony piątek, 23 marca, o godz. 19.40, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie
o zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Ostrzeszowie w rejonie skrzyżowania
ul. gen. Sikorskiego z ul. Sportową.
Kierujący seatem toledo 35-letni mieszkaniec gm. Kobyla Góra nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu samochodowi marki Nissan Almera, doprowadzając do zderzenia. Okazało się, że sprawca kolizji był nietrzeźwy - badanie wykazało ponad 1 ‰ alkoholu.
35-letni sprawca odpowie za spowodowanie kolizji w ruchu drogowym oraz za
kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.

W ubiegáym tygodniu straĪacy
wielokrotnie wyjeĪdĪali do poĪarów
suchych traw: 20.03. – Kocháowy,
Skrzynki, Mikstat; 21.03. – Ostrzeszów, ul. Warszawska; 22.03
– Ostrzeszów, ul. Powst. Wlkp.;
23.03.– Czajków, Pisarzowice; 24 i
25.03. – Kaliszkowice Kal; 26.03. –
Doruchów.
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Sąd Rodzinny i Nieletnich w Ostrzeszowie;
23.03., Ostrzeszów, ul. Ğw. Mikoáaja, 50-letnia mieszkanka gm.
Grabów, prawie 2 ‰ alkoholu (0,96
mg/l), kierowaáa daewoo lanosem;
24.03., Ostrzeszów, ul. Przemysáowa, 24-letni mieszkaniec Wrocáawia, prawie 1 ‰ alkoholu (0,48
mg/l), kierowaá ¿atem ¿orino;
24.03.,
Torzeniec,
50-letni
mieszkaniec gm. Doruchów, ponad
1 ‰ alkoholu ( 0,57 mg/l), kierowaá
motorowerem marki Longjia;
24.03., Rogaszyce, 55-letni
mieszkaniec gm. Ostrzeszów, ponad 2 ‰ alkoholu (1,18 mg/l), jechaá
rowerem; kierowaá rowerem pomimo
sądowego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami;
25.03., Doruchów,
50-letni
mieszkaniec gm. Doruchów, 3 ‰ alkoholu, jechaá rowerem.

BERLINNE

Sklep z oryginalnymi art. zachodnimi

POLECA
Po konkurencyjnych cenach
• Chemiõ gospodarczð
• Kosmetyki pielõgnacyjne
• Sãodycze, kawy
Sklep stacjonarny
Ostrzeszów ul. Wã.Jagieããy 45
Pon-Pt 12.00 do 18.00
Sobota 9.00 do 13.00

ZAPRASZAMY

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. 661-432-513

w Kobylej Górze, 21 marca na ul.
Zamkowej w Ostrzeszowie, a dzieĔ
póĨniej w Bierzowie.
Poİar na wysypisku
24 marca doszáo do poĪaru
Ğmieci na wysypisku w Ostrzeszowie przy ul. Ceglarskiej. 3 jednostki
straĪackie ugasiáy ogieĔ w 36 minut.
Prawdopodobną przyczyną poĪaru
byáo zaprószenie ognia.

Nadãamane konary
19 marca straĪacy usunĊli
nadáamane konary na pl. WolnoĞci

KUCHENNE – SZAFYZABUDOWY WNêK
OD PROJEKTU DO MONTAĈU

wy:
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iw Rolnik
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7
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1
899
kom. 692

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

