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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.

Z ustaleĔ policjantów wynika,
Īe kierowca volvo - mieszkaniec
woj. áódzkiego, chcąc uniknąü zderzenia z ciĊĪarówką, która wjechaáa
na przeciwny pas ruchu, gwaátownie
zjechaá na pobocze, a nastĊpnie do
rowu. Sprawca ucieká.
Na szczĊĞcie mieszkaniec woj.
áódzkiego nie odniósá Īadnych obraĪeĔ.
Sprzątanie miejsca kolizji trwaáo kilka godzin - auto przewoziáo
warzywa; rozsypane po polu seler
i kapustĊ trzeba byáo po prostu pozbieraü.

CiĊĪarówka w rowie,
warzywa na drodze!
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siĊ z nowo powstaáym budynkiem mieszkalno - biurowym,
wybudowanym w Ostrzeszowie przy ul. Przemysáowej 9.
WáaĞciciel przekazaá nam
informacje na temat charakterystyki obiektu oraz zastosowanych w nim rozwiązaĔ
w zakresie bezpieczeĔstwa
poĪarowego. Szczegóáy dotyczyáy m.in. podziaáu obiektu
na strefy poĪarowe, miejsca,
w których jest moĪliwoĞü odciĊcia dopáywu mediów, rozmieszczenia
pomieszczeĔ
na poszczególnych kondygnacjach oraz postĊpowania
z windą w przypadku zaniku
napiĊcia. Przy pomocy podnoĞnika hydraulicznego straĪacy
przeüwiczyli manewr wydostania osoby poszkodowanej poprzez okna ewakuacyjne.

ûWICZENIA

Do tego zdarzenia doszáo w ĞrodĊ - 18 marca, ok.
godz. 5.30 na drodze W449
w Bierzowie.

Od 16 do 18 marca wszystkie zmiany
sáuĪbowe jednostki ratowniczo - gaĞniczej
PSP w Ostrzeszowie miaáy okazjĊ zapoznaü

asp. Marcin Pawlak
KP PSP Ostrzeszów

Pożar stodoły
Wieczorem, 21 marca, straĪacy
zostali wezwani do poĪaru w Kaliszkowicach Oáobockich. Paliáa siĊ
stodoáa. Akcja, w której wziĊáo udziaá
piĊü samochodów ratowniczo-gaĞniczych, trwaáa ponad dwie godziny.
Straty oszacowano na 10.000zá zniszczeniu ulegáa konstrukcja i pokrycie dachu.
Przyczyną poĪaru byáo zaprószenie ognia przez osoby imiennie
nieustalone.

POLICJA
Wypáaciáa 3000 záotych
z nie swojego konta
16 marca policjanci zatrzymali
kobietĊ, która ukradáa kartĊ bankomatową 22-letniemu mieszkaĔcowi
Ostrzeszowa, a nastĊpnie wypáaciáa z jego konta ponad 3000 záotych.
Po przeprowadzeniu czynnoĞci wyjaĞniających 22-letnia mieszkanka
Ostrzeszowa zostaáa zwolniona do
domu. Skradzione mienie odzyskano
w caáoĞci i przekazano poszkodowanemu. PostĊpowanie w tej sprawie
prowadzi wydziaá kryminalny KPP w
Ostrzeszowie.

Za blisko
Do tej kolizji doszáo 16 marca na
ul. Kąpielowej w Ostrzeszowie. Kierujący samochodem marki Daewoo
Lanos (22-letni mieszkaniec Ostrzeszowa) nie zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci od poprzedzającej go skody
octavii i najechaá na jej tyá. SprawcĊ
ukarano 250-záotowym mandatem.

Ostra jazda w zabudowanym
18 marca w Rojowie policjanci
zatrzymali 42-letniego mieszkaĔca
Dobrzykowic, kierującego samochodem marki Mitsubishi. MĊĪczyzna
przekroczyá dopuszczalną prĊdkoĞü
w terenie zabudowanym o 60km/h,
jadąc aĪ 110km/h. Za spowodowanie
zagroĪenia w ruchu drogowym funkcjonariusze zatrzymali 42-latkowi
prawo jazdy i skierowali wniosek do
sądu o ukaranie go.

Przez nieostroĪnoĞü
Do tego zdarzenia doszáo 18
marca na stacji diagnostycznej w
Mikstacie. Jak ustalili policjanci,
81-letni mĊĪczyzna Ĩle zabezpieczyá
swój samochód marki Opel Corsa z
automatyczną skrzynią biegów, w

„MISTRZOWIE”
PARKOWANIA
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wyniku czego auto uderzyáo w bramĊ
wjazdową firmy oraz w pracownika
tej stacji. Na szczĊĞcie pracownik
nie odniósá obraĪeĔ ciaáa. SprawcĊ
ukarano 300-záotowym mandatem.

W sztok pijany
PóĨnym wieczorem - 20 marca,
dyĪurny policji otrzymaá zgáoszenie,
Īe w kierunku PotaĞni idzie jakiĞ
mĊĪczyzna, a jego zachowanie wyraĨnie wskazuje na to, Īe znajduje
siĊ w stanie upojenia alkoholowego.
Policjanci ustalili dane osobowe nietrzeĨwego oraz jego adres zamieszkania; mając na uwadze niską temperaturĊ powietrza, doprowadzili go
do miejsca zamieszkania.
Policja apeluje - nie przechodĨmy obojĊtnie obok tych, którzy
mogą byü naraĪeni na wycháodzenie organizmu. Zwróümy uwagĊ
na bezdomnych, osoby starsze,
takĪe na osoby nietrzeĨwe - czyli
te, którym moĪe groziü
wyziĊbienie. JeĞli wiĊc
zauwaĪymy kogoĞ, kto
od dáuĪszego czasu leĪy
na áawce w parku, na ziemi, powiadommy policjĊ.

ponad 1‰ alkoholu (0,53mg/l); kierowaá iveco,
21.03., godz. 14.40, KsiąĪenice,
50-letni mieszkaniec gm. Grabów,
ponad 0,5‰ alkoholu (0,31mg/l); kierowaá renault bez uprawnieĔ.

Tuje

Takie parkowanie samochodów na chodniku przed kioskiem
„Ruchu” przy ulicy Zamkowej w
Ostrzeszowie nie naleĪy do rzadkoĞci. Stawiając w ten sposób
swoje auta, kierowcy uniemoĪli-

Angelmar NAPRAWA
elektronarzĊdzi

Na kaĔdy ogród
Sosnowska Ewelina

15.03., godz. 6.00, Kraszewice, 41-letni mieszkaniec Racáawic, ponad 1‰
alkoholu (0,25mg/l); kierowaá peugeotem,
17.03., godz. 1.00,
Olszyna, 45-letni mieszkaniec Rogaszyc, ponad
0,5‰ alkoholu (0,26mg/l);
kierowaá seatem toledo,
19.03., godz. 13.00,
Przedborów,
25-letni
mieszkaniec gm. Grabów,

WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH / BUS
Krótko i dãugoterminowe

BI – BUS
tel. 609 44 66 66

Samochody posiadajĄ klimatyzacjĉ, OC, AC, ASS kraj i zagranica
NAWIăĨĈ STAßă WSPÓßPRACĈ Z FIRMAMI

ul. ks. Jana Markula 16

500 863 760
Kobyla Góra

NietrzeĨwi na
drogach powiatu

wiają przejĞcie pieszym. Dodaü
trzeba (mamy 100% pewnoĞci),
Īe w momencie, kiedy byáo robione zdjĊcie, tuĪ obok przejeĪdĪaá
radiowóz policyjny (patrolowo, nie
alarmowo!) i… zero reakcji.
- Gdzie w takim razie trzeba
zaparkowaü, Īeby stróĪe prawa
siĊ pofatygowali? - pyta poirytowany czytelnik.

sprzĊtu
ogrodniczego
(piá, kosiarek)
i drobnego sprzĊtu
budowlanego.
Ostrzeszów
ul. Topolowa 13,
tel. 664 192 651, 604 994 139

