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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
KOLIZJA W SIEDLIKOWIE
W sobotnie przedpołudnie (25 sierpnia) w Siedlikowie, kierujący oplem astrą
mieszkaniec gm. Ostrzeszów nie ustąpił
pierwszeństwa prawidłowo jadącemu
mercedesowi sprinter, na skutek czego
doszło do kolizji. Sprawcę ukarano mandatem.

MAZDĄ W SKODĘ
25 sierpnia, o godz. 9.00 w Grabowie, w rejonie ul. Grodzkiej kierujący samochodem osobowym marki Mazda nie
zachował odpowiedniej odległości od
jadącego przed nim samochodu skoda
octavia i uderzył w jego tył. Na sprawcę
policjanci nałożyli mandat karny gotówkowy.

3 GRAMY MARIHUANY
26 sierpnia, krótko po północy w
Kobylej Górze policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej audi A6, którym kierował mieszkaniec gm. Ostrzeszów. W
samochodzie było jeszcze czterech pasażerów. Podczas wykonywania czynności
służbowych policjanci natrafili na 3 gramy
marihuany, jakie miał jeden z pasażerów
(17-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów).
Chłopaka zatrzymano do dyspozycji Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie,
grozi mu kara pozbawienia wolności do
lat 3.

NA SKRZYŻOWANIU
W OSTRZESZOWIE
Do tego wypadku doszło przed godziną 22.00, 26 sierpnia, na skrzyżowaniu
al. Wojska Polskiego z ul. Piastowską.
Kierujący fiatem 126p mieszkaniec
miejscowości Tarchały Wielkie, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił
pierwszeństwa jadącemu z przeciwnej
strony fiatowi uno; doszło do zderzenia
samochodów.
W wypadku ucierpiał pasażer fiata 126p; przewieziono go do szpitala w
Ostrzeszowie.
Policja prowadzi dalsze czynności.

NIEOSTROŻNIE WYPRZEDZAŁ
(24 sierpnia)
W Przytocznicy (gm. Doruchów) kierujący samochodem osobowym marki vw
golf mieszkaniec pow. ostrzeszowskiego,
wykonując nieprawidłowo manewr wyprzedzania, uderzył w peugeota, który w
tym czasie skręcał w lewo (kierowała nim
kobieta). Sprawcę kolizji policjanci ukarali
mandatem.

WYPADEK SPOWODOWANY
PRZEZ 13-LETNIĄ
MOTOROWERZYSTKĘ
24 sierpnia, tuż po godzinie 15.00,
dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w Kraszewicach. Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia ustalili,
że 13-letnia mieszkanka gm. Kraszewice,
kierująca motorowerem marki Sanya, nie
ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu samochodowi marki VW Golf, doprowadzając do zderzenia.
Dziewczynkę oraz pasażerkę motoroweru, które w wypadku odniosły obrażenia, przewieziono do szpitala w Ostrowie
Wlkp. Policjanci ustalają okoliczności wypadku.

DAŁA MU PRACĘ, A ON JĄ
OKRADŁ
17 sierpnia 68-letnia mieszkanka
Ostrzeszowa powierzyła wykonanie prac
ogrodniczych na terenie swojej posesji.
Najął się do nich 44-letni ostrzeszowianin. Zlecone prace wykonał, ale widać
nabrał ochoty na większy zarobek, bo
perfidnie ukradł z miejsca swojej pracy
piłę elektryczną do cięcia żywopłotu, piłę
tarczową do cięcia drewna oraz aparat fotograficzny - właścicielka wyceniła straty
na 1200 zł.
23 sierpnia ostrzeszowscy kryminalni
zatrzymali „niewdzięcznika”. Teraz przebywa w policyjnym areszcie i pewnie nieprędko zabierze się za sprzątnie jakiegokolwiek ogródka, grozi mu bowiem nawet
5 lat pozbawienia wolności. Świeżego powietrza też nie będzie…

NIE ZE MNĄ TAKIE NUMERY
24 sierpnia, około południa, nieznany

997 ZDERZENIE

człowiek zadzwonił na telefon domowy
do 76-letniej kobiety, samotnie mieszkającej na jednym z ostrzeszowskich osiedli.
Powiedział, że jest jej wnukiem Michałem,
że niedawno uległ wypadkowi i teraz potrzebuje pieniędzy na leczenie. „Babcia”
na szczęście zorientowała się, że to fałszywy wnuk i szybko zakończyła rozmowę.
Po prostu nie dała się nabrać oszustowi,
za co należą się jej słowa uznania!

KOLIZJA NA KAMIENNEJ
24 sierpnia, o godz. 10.30 w Ostrzeszowie na ul. Kamiennej osoba kierująca
vw passatem w trakcie omijania nie zachowała właściwego odstępu od zaparkowanego fiata sedici, przez co doprowadziła do bocznego zderzenia samochodów;
oddaliła się z miejsca zdarzenia. Policjanci
jednak szybko ustalili sprawcę - była nim
mieszkanka Ostrzeszowa. Kobieta przyznała się do winy i przyjęła nałożony na
nią mandat karny.

ZA BLISKO
22 sierpnia, przed godziną 11.00 w
Książenicach mieszkaniec gm. Błaszki,
(pow. sieradzki), kierujący samochodem
marki Iveco nie zachował odpowiedniego
odstępu od jadącego przed nim samochodu toyota yaris i najechał na jego tył.
Za taką jazdę otrzymał mandat.

UDERZYŁ I UCIEKŁ
Wczesnym wieczorem - 20 sierpnia,
w Kobylej Górze na placu Wiosny Ludów,
kierujący samochodem osobowym marki
Toyota Yaris nie zachował dostatecznej
ostrożności i uderzył w zaparkowany samochód marki BMW. Sprawca kolizji oddalił się z miejsca zdarzenia. Szybkie działanie policji pozwoliło ustalić, że był nim
mieszkaniec Ostrzeszowa - od mandatu
się „nie wywinął”.

PIJANI NA DROGACH POWIATU
20.08., godz. 14.00, Rudniczysko (gm.
Doruchów), 51-letn mieszkaniec gm. Doruchów; 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, kierował skodą;
21.08, po godz. 13.00, Kraszewice, ul.
Wieluńska, 37-letni mieszkaniec Marszałek, ponad 2 promile alkoholu (1,01mg/l;
kierował fiatem uno;
21.08., po godz.13.00, Kuźnica Grabowska (gm. Grabów), 54-letni mieszkaniec Jeleni (gm. Kraszewice), ponad
2 promile alkoholu (1,07mg/l); kierował
pomimo sądowego zakazu kierowania
wszelkimi pojazdami;
23.08., po godz. 9.00, Ostrzeszów, ul.
św. Mikołaja, 62-letni rowerzysta , mieszkaniec Ostrzeszowa, 0,15 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu; kierował pomimo sądowego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami ;
25.08., godz. 8.05, Ostrzeszów, ul.
Daszyńskiego, 25-letni mieszkaniec gm.
Kobyla Góra, ponad dwa promile alkoholu (0,91 mg/l); kierował samochodem
osobowym marki Rover.
25.08., godz. 9.40, Grabów, ul. Dworcowa, 30-letni mieszkaniec gm. Grabów.
stan nietrzeźwości (0,30 mg/l). kierował
vw golfem;
25.08., godz. 15.05, Kotowskie (gm.
Ostrzeszów), 23-letni rowerzysta, mieszkaniec gm. Ostrzeszów, ponad promil alkoholu (0,88 mg/l);
26.08., po godz. 23.00, Grabów,
ul. Ostrzeszowska, 31-letni rowerzysta,
mieszkaniec gm. Grabów, ponad dwa
promile alkoholu (1,19 mg/l).
Prowadzone są dalsze czynności w
związku z popełnionymi przestępstwami.

3

W KOMOROWIE
W poniedziaáek, 27
sierpnia, ok. godz. 15.30
w Komorowie doszáo do
powaĪnie wyglądającego wypadku z udziaáem
trzech pojazdów. Zawiniá
prawdopodobnie
kierowca vw golfa, który
wyprzedzaá „na trzeciego”. W wyniku tego
manewru uderzyá on w
nadjeĪdĪającego z prze-
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STRAĒ
Ē
POŻAR W STAREJ
KUŹNICY

ciwka vw craftera, który wskutek zderzenia wpadá na przydroĪne drzewo.
Trzecim uczestnikiem wypadku byá

kierowca opla corsy. Do szpitala odwieziony zostaá kierowca golfa.

Tuż po północy z 23 na 24 sierpnia
strażacy otrzymali zgłoszenie do pożaru w miejscowości Stara Kuźnica. Po
przyjeździe na miejsce okazało się, że w
budynku mieszkalnym ogień z poddasza wydobywa się poprzez dach na zewnątrz. Dwóch strażaków, ubranych w
odpowiednie kombinezony i maski, weszło do środka – wewnątrz, na szczęście
nie było żadnych osób. W gaszeniu pożaru uczestniczyły trzy jednostki strażackie.
Najprawdopodobniej przyczyną pożaru
było zwarcie instalacji elektrycznej. Straty oszacowano na ok. 70 tys. zł, ale mienie
ocalone wyceniono na ok. 500 tys. zł.

Lokomotywa - podpalacz
20 sierpnia w Garbaczach przy nasypie kolejowym, na odcinku ok. 2 km
płonęła trawa. Pożar gasiło aż sześć jednostek, a ugaszono go po ponad 3-godzinnej akcji. Przyczyną powstania ognia
był najprawdopodobniej niesprawny
układ wydechowy lokomotywy spalinowej, która tocząc się po szynach „rozsiewała” iskry, a te z kolei padały na podatny
grunt.
***
Również 20 sierpnia zapaliły się podkłady kolejowe w Niedźwiedziu. Tutaj
także przyczyną było zaprószenie ognia
przez lokomotywę.

Bramy

24 sierpnia w godzinach
wieczornych zaginąá czerwony aparat fotogra¿czny
Kodak w etui. Uczciwego
znalazcĊ proszĊ o kontakt.

cháodnicze, segmentowe,
przemysáowe, przesuwne

tel. 665 301 407

tel. 600 808 802

- producent

Piorun uderzył w drzewo
20 sierpnia w Ostrzeszowie na ul.
Klasztornej na skutek uderzenia piorunu
paliło się drzewo.

Olej na drogach
21 sierpnia w Mikstacie na ul. Kaliskiej tamtejsza jednostka OSP usuwała plamę oleju na jezdni. Również w
Ostrzeszowie na ul. Kościuszki pojawiła
się plama oleju, która - podobnie jak w
Mikstacie – „wypłynęła” z nieustalonego
pojazdu. Do zdarzenia doszło 25 sierpnia.

Wyciągnęli samochód i pocieszyli kobietę
25 sierpnia strażacy otrzymali zgłoszenie do wypadku samochodu vw
polo. Po dotarciu na miejsce zdarzenia w
Olszynie okazało się, że kierująca samochodem młoda kobieta (z 2-letnim dzieckiem) wjechała w nieznaną sobie polną
drogę i ugrzęzła w miękkim terenie. Strażacy z ostrzeszowskiej PSP, jak na zawodowców przystało, wypchnęli samochód
na właściwą drogę i udzielili roztrzęsionej
kobiecie wsparcia psychicznego.

Wpadł do rowu
25 sierpnia w Kobylej Górze, w głębokim rowie w pobliżu mostku, przy
drodze 449 leżał mężczyzna. Najprawdopodobniej pośliznął się i wpadł. Strażacy
wspólnie z załogą pogotowia ratunkowego wyciągnięli pechowca.

Osy, szerszenie i połamane
konary
W minionym tygodniu strażacy wielokrotnie usuwali gniazda os i szerszeni,
które rozpanoszyły się w budynkach
mieszkalnych, gospodarczych i na drzewach, „grożąc” użądleniem.
Zaś wichury, które dotknęły nasz
powiat na początku tygodnia, spowodowały połamania drzew i konarów;
interwencja jednostek strażackich była
nieodzowna.

Dzieci 5 - 10 lat od 85 zł miesięcznie

