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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
Pogodzili siĊ?
25 marca, przed godz. 19.00,
do dyĪurnego policji zadzwoniáa kobieta z gm. Czajków, mówiąc, Īe jej
partner wszcząá awanturĊ i chce ją
wyrzuciü z domu. Policjanci udali siĊ
pod wskazany adres, gdzie zastali
zgáaszającą z jej partnerem w áóĪku.
Za bezpodstawne wezwanie policji kobieta zostaáa ukarana 100-záotowym mandatem.

Mandat za czworonoga
25 marca z jednej z prywatnych
posesji w KuĨnicy MyĞlniewskiej wybiegá pies i zaatakowaá przechodnia.
WáaĞciciela, który nie upilnowaá swojego czworonoga, policjanci ukarali
mandatem.

Przesadziáa z alkoholem?
26 marca, przed godz. 17.00, dyĪurny
policji otrzymaá zgáoszenie, Īe w pobliĪu
baraków w Olszynie leĪy nietrzeĨwa kobieta. WczeĞniej 57-letnia mieszkanka
pow. ostrzeszowskiego awanturowaáa siĊ
z domownikami i sąsiadami, paliáa ubrania, przez co doprowadziáa do zadymienia
mieszkania, próbowaáa równieĪ poáknąü
duĪą iloĞü tabletek.
Przeprowadzone badanie wykazaáo u niej prawie 3‰ alkoholu (1,42mg/l).
Policjanci podjĊli decyzjĊ o zatrzymaniu
kobiety aĪ do wytrzeĨwienia.

Za záe parkowanie
27 marca na ul. Sienkiewicza w
Ostrzeszowie mieszkanka pow. kĊpiĔskiego zaparkowaáa swój samochód w bramie prywatnej posesji,
uniemoĪliwiając tym samym wyjazd
jej wáaĞcicielowi. Kobieta zostaáa
ukarana 100-záotowym mandatem.

KradzieĪ na dziaáce
27 marca wáaĞciciel jednej z dziaáek budowlanych w pow. ostrzeszowskim zgáosiá policji, Īe ktoĞ wáamaá siĊ
do pomieszczenia gospodarczego
na jego dziaáce (zerwaá káódki, rygiel i
uszkodziá drzwi) i skradá silnik do ¿ata
125p, kosĊ spalinową, opryskiwacz
przenoĞny, kosiarkĊ oraz aluminiowe silniki do kosiarek. Pokrzywdzony
wyceniá straty na 1250 zá.
Trwają czynnoĞci, prowadzące
do ustalenia oraz zatrzymania sprawcy bądĨ sprawców przestĊpstwa.

Piá alkohol na osiedlu
27 marca na ul. Grunwaldzkiej w
Ostrzeszowie policjanci ukarali mandatem mieszkaĔca Ostrzeszowa,
który piá alkohol w niedozwolonym
miejscu.

Odmówiá przyjĊcia mandatu
27 marca, tuĪ przed godz. 18.00,
w KsiąĪenicach policjanci zatrzymali do kontroli mieszkaĔca Kamienia
Ząbkowickiego, kierującego oplem
vectrą. MĊĪczyzna popeániá szereg
wykroczeĔ – przekroczyá dozwoloną prĊdkoĞü o 46km/h, nie miaá
zapiĊtych pasów bezpieczeĔstwa i
przewoziá dziecko niezgodnie z przepisami. Nie zgodziá siĊ jednak na
przyjĊcie mandatu, dlatego funkcjonariusze skierowali do sądu wniosek
o ukaranie go.

Tragiczny wypadek w Bralinie
27 marca doszáo do tragicznego
wypadku w Bralinie. W rejonie budowy drogi S 8 – pod koáami samochodu ciĊĪarowego zginąá 48-letni
pracownik ¿rmy, wykonującej prace
budowlane.
W ĞrodĊ, o godz. 22.00 dyĪurny
KPP w KĊpnie zostaá powiadomiony
przez dyspozytora pogotowia ratunkowego o Ğmiertelnym wypadku na
terenie budowy drogi S-8 w rejonie
wĊzáa Bralin. Na miejsce zostaáa
skierowana grupa dochodzeniowo-Ğledcza, która pod nadzorem prokuratora rejonowego przeprowadziáa
czynnoĞci procesowe.
Z zebranych informacji wynika,
Īe ok. 22.00, w trakcie wykonywania prac związanych z nawoĪeniem
ziemi na budowie nasypu, kierujący
ciĊĪarowym mercedesem – 50-letni mieszkaniec pow. wáocáawskiego
najechaá tylnymi koáami ciĊĪarówki
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48-letniego mieszkaĔca Siemianowic ĝląskich, który w wyniku doznanych obraĪeĔ poniósá Ğmierü na
miejscu. Ustalono, Īe kierowca mercedesa byá trzeĨwy.
WszczĊto Ğledztwo, które ma wyjaĞniü co byáo przyczyną tej tragedii.

NietrzeĨwi na drogach
powiatu
17.03., godz. 17.00, Bukownica,
27-letni mieszkaniec pow. ostrzeszowskiego, ponad 1‰ alkoholu
(0,81mg/l); kierowaá rowerem pomimo sądowego zakazu kierowania
wszelkimi pojazdami,
23.03., godz. 17.00, Kaliszkowice Oáobockie, 35-letni mieszkaniec
gm. Mikstat, ponad 1‰ alkoholu
(0,68mg/l); kierowaá rowerem pomimo sądowego zakazu kierowania
wszelkimi pojazdami,
23.03., godz. 14.00, Racáawice,
60-letni mieszkaniec gm. Grabów,
prawie 1‰ alkoholu (0,47mg/l); kierowaá vw golfem,
24.03., godz. 10.00, Ostrzeszów,
ul. Zamkowa, 55-letni mieszkaniec
gm. Ostrzeszów (0,28mg/l); kierowaá
oplem corsą,
25.03., godz. 17.00, Kraszewice,
72-letni mieszkaniec gm. Kraszewice, prawie 1% alkoholu (0,44mg/l);
kierowaá rowerem,
25.03., godz. 20.00, Jelenie, 25-letni mieszkaniec KuĨnicy
Grabowskiej, ponad 1% alkoholu
(0,82mg/l); kierowaá rowerem,
27.03., godz. 0.00, Kraszewice
ul. WieluĔska, 34-letni mieszkaniec
pow. ostrzeszowskiego (0,18mg/l);
kierowaá oplem astrą,
26.03., godz. 15.00, Mielcuchy,
52-letni mieszkaniec pow. ostrzeszowskiego, ponad 2% alkoholu
(1,17mg/l); kierowaá ciągnikiem Ursus.

ru, kierujący dziaáaniem ratowniczym
podjąá decyzjĊ o uĪyciu podnoĞnika
hydraulicznego - miaá on uáatwiü czĊĞciowe rozebranie pokrycia dachu.
Potem przystąpiono do wynoszenia
tlącego siĊ siana i sáomy na zewnątrz
obiektu. Na szczĊĞcie straĪacy szybko opanowali poĪar, w związku z
czym nie ucierpiaáo Īadne zwierzĊ.
W dziaáaniach udziaá wziĊáo 41
ratowników, straty oszacowano na ok.
15.000zá. Spaliáo siĊ 14 ton sáomy, 10
ton siana, z powodu wysokiej temperatury caákowitemu zniszczeniu ulegáo
takĪe poszycie dachowe.

Pożar budynku gospodarczego
w Doruchowie

ZWIERZĘTA OCALAŁY
8 jednostek straĪy poĪarnej przez kilka godzin zmagaáo siĊ z poĪarem budynku gospodarczego, jaki 27
marca wybuchá w Doruchowie. Zgáoszenie o poĪarze
dotaráo do dyĪurnego PSP o godzinie 8.18. Jak siĊ okazaáo, páonąá budynek, w którym na parterze przebywaáy
zwierzĊta, a na poddaszu skáadowano siano i sáomĊ.
Ze wzglĊdu na utrudniony dostĊp do ogniska poĪa-
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Spłonął samochód
wart 100.000zł
26 marca w Bukownicy doszczętnie spłonął samochód citroen jumper. O zdarzeniu poinformowano
dyżurnego PSP o godz. 23.40. Właściciel (mieszkaniec
Sieradza) zauważył ogień podczas jazdy. Pomimo błyskawicznej reakcji strażaków z JRG w Ostrzeszowie
nie udało się uratować płonącego auta. W momencie
dotarcia strażaków na miejsce ogień był już mocno
rozprzestrzeniony, obejmował kabinę oraz komorę
silnika.
Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie
instalacji elektrycznej w pojeździe. Straty oszacowano fot. PSP Ostrzeszów
na 100.000zł.

Cross jednak bez Justyny
Przed tygodniem pisaliĞmy o moĪliwoĞci przyjazdu na 49. Cross
Ostrzeszowski naszej wspaniaáej mistrzyni JUSTYNY KOWALCZYK. Tak
naprawdĊ byá to nasz maáy primaaprilisowy Īart. Czytelników, którzy informacjĊ tĊ potraktowali powaĪnie i juĪ cieszyli siĊ na spotkanie ze sáawną
sportsmenką, serdecznie przepraszamy. TeĪ wolelibyĞmy, Īeby wiadomoĞü
o przyjeĨdzie Justyny okazaáa siĊ prawdziwa, ale, niestety, nie tym razem.
Pozostaje mieü nadziejĊ, Īe moĪe za rok na jubileuszowy – 50. Cross
Ostrzeszowski uda siĊ organizatorom imprezy zaprosiü do Ostrzeszowa
JustynĊ Kowalczyk. W kaĪdym razie – spróbowaü moĪna, kto wie… A nóĪ
nasza informacja sprzed tygodnia okaĪe siĊ w pewnym sensie prorocza?
/red./
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UsunĊli konary
23 marca straĪacy usunĊli konar,
leĪący na drodze w Bierzowie. Dwa
dni póĨniej podobne zagroĪenie zlikwidowano w Zawadach. Przyczyną
obu zdarzeĔ byáy silne wiatry.

Kto wie, moĪe za rok nasza mistrzyni zawita do Ostrzeszowa?

PoĪar sadzy
27 marca w jednym z budynków
mieszkalnych w Siedlikowie zapaliáy
siĊ sadze w kominie. Ratownicy wygasili piec, ugasili ogieĔ w przewodzie
oraz wyczyĞcili komin. WáaĞciciela
poinformowano o koniecznoĞci przeglądu przewodu kominowego przez
kominiarza.

Sople zagraĪaáy przechodniom
28 marca straĪacy usunĊli sople, zwisające z prywatnego budynku mieszkalnego na ul. PowstaĔców
Wlkp. w Ostrzeszowie.

Fabryka Mebli Gabi-JerczyĔscy Piaski 9a

„AGABRUK”

zatrudni

Usãugi Budowlano – Brukarskie

TAPICERÓW I SZWACZKI
ORAZ OSOBY
DO PRZYUCZENIA
W TYCH ZAWODACH.

Siedlików 13
tel. 664 866 278; 691 064 590

Oferujemy dobre warunki pracy
i páacy. Zapewniamy dojazd z rejonu
Ostrzeszowa.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr 62/782-98-71 lub
osobiĞcie w siedzibie Firmy.

Parkingi, Podwórza
Tarasy, Schody

ENgoT
Z
E
PRdo kaĪdIeENIA
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Korepetycje z Àzyki,
chemii, matematyki
Pomoc w nauce gimnazjum i szkoáa Ğrednia.
Z dojazdem na terenie
Ostrzeszowa i okolic
tel. 601 643 835

