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„Maluchem” w barierkč,
BMW i budynek

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Kolizja w Bierzowie
30 czerwca ok. godz. 15.00 w
Bierzowie, mĊĪczyzna S. P., kierujący skodą fabią, na prostym odcinku
drogi nagle skrĊciá na przeciwny pas
jezdni i zderzyá siĊ z nadjeĪdĪającym
z przeciwka fordem transitem. W wyniku kolizji sprawca doznaá obraĪeĔ
ciaáa. Policjanci ukarali go mandatem
karnym.

4 lipca po godz. 12.00 w Ostrzeszowie na ul. LeĞnej mĊĪczyzna
T. C. (mieszkaniec gminy Ostrzeszów), kierujący ﬁatem 126p prawdopodobnie zasáabá, przez co straciá
panowanie nad autem i zjechaá na
przeciwny pas ruchu, uderzając przy
tym w barierkĊ ochronną. NastĊpnie
samochód odbiá siĊ, uderzyá w prawidáowo zaparkowane bmw, potem
uderzyá w budynek. Kierujący nie
doznaá obraĪeĔ ciaáa; ukarano go
mandatem.
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POLICJA
Autobus „puknąá” nissana
4 lipca po godz. 12.00 na trasie Doruchów – Grabów doszáo do kolizji
drogowej z udziaáem nissana qashqai
i autobusu. K. S. - kierujący autobusem marki Autosan, nie zachowaá odpowiedniego odstĊpu od poprzedzającego go nissana i uderzyá w jego
tyá. Na szczĊĞcie nikomu nic siĊ nie
staáo – autobusem podróĪowaáo tylko
szeĞü osób, samochodem natomiast
dwie. Sprawca kolizji otrzymaá mandat karny.

Konna przejaĪdĪka z dwoma promilami
W sobotĊ 3 lipca, ok. godz. 23.00, W.
J. mieszkaniec gminy Ostrzeszów.
urządziá sobie konną przejaĪdĪkĊ ulicami miasta. PrzejaĪdĪka zakoĔczyáa siĊ niefortunnie, bo na ul. 1 Maja
„kowboj” spadá z konia. Nic dziwnego
– miaá ponad dwa promile alkoholu
(1,05 mg/l). Karetka pogotowia ratunkowego zabraáa jeĨdĨca do szpitala,
a koĔ, widaü trzeĨwy, sam wróciá do
domu.
Dalsze czynnoĞci w sprawie prowadzi KPP w Ostrzeszowie.

NIETRZEħWI
NA DROGACH POWIATU
29.06., po godz. 18.00, Renta, 55letni M. P. - mieszkaniec powiatu
ostrzeszowskiego - kierowca opla
corsy, 1,33 mg/l (ponad dwa promile
alkoholu).
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Przebudowa drogi gminnej we wsi Giİyce

KTO WIDZIAâ CZARNE
âABČDZIE?
Początkiem czerwca w Szklarce Myślniewskiej z prywatnej posesji skradzione zostały trzy czarne łabędzie. Osoby,
które w tym czasie
widziały podobne
ptaki lub słyszały coś
na ten temat, prosi
się o kontakt,
tel. 888 628 570.

W najbliĪszych dniach ruszają
prace związane z przebudową drogi
gminnej nr 836560, przebiegającej
przez wieĞ GiĪyce. W wyniku postĊpowania przetargowego wyáoniono
wykonawcĊ robót, którym okazaáo
siĊ PrzedsiĊbiorstwo Usáugowo InĪynieryjne „KARLX” z Kalisza. Zakres
prac bĊdzie obejmowaá zagĊszczenie
i wyproﬁlowanie podáoĪa, poáoĪenie
warstw podbudowy z kruszyw áamanych oraz 4cm warstwy nawierzchni
mineralno - bitumicznnej. Inwestycja
swym zakresem bĊdzie obejmowaü

równieĪ wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami do posesji, wykopanie rowów oraz ustawienie pionowych znaków drogowych. Remontowi
poddane zostanie 1260m drogi. Jak
przewiduje umowa, prace powinny
zakoĔczyü siĊ do 30.07.2010r. Inwestycja ta w caáoĞci sﬁnansowana
zostanie ze Ğrodków pozyskanych z
podatku od budowli linii 400 kV, przebiegającej przez teren naszej gminy.
Krzysztof ZmyĞlony

TATO

Kup Mi Skuter Na Lato!!!

Za pomoc w
odzyskaniu łabędzi – nagroda.
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zestaw
zwiĊkszający pojemnoĞü do 80cc juĪ za

2 80
800 PLN

STRAĒ

Wakacje na sportowo
z INCA !!! Tak !!!

W ubiegáym tygodniu straĪacy usunĊli
3 gniazda os: 28 czerwca - Rogaszyce, 2 lipca - ul. Kwiatowa w Ostrzeszowie, 3 lipca – Grabów.

Tylko teraz na wymarzone wakacje wyjedziesz skuterem
INCA wyposaĪonym w zestaw INCA TUNING*.
Oferta dotyczy modeli Spartan i Lambros.

Spartan 50
+ zestaw INCA TUNING* juĪ za

2 800 PLN
La
Lambros
amb
50

29 czerwca w DĊbiczu straĪacy
uprzątnĊli gruz rozsypany na drodze.
Gruz prawdopodobnie wypadá ze
Ĩle zabezpieczonego transportu; 30
czerwca usunĊli plamĊ oleju na jedni
w Ostrzeszowie, a 1 lipca nadáamany
konar na ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie.

+z
zestaw
estaw INCA TUNING* juĪ za

3 70
700 PLN

POĩARY
3 lipca w DĊbiczu zapaliáa siĊ trawa na
nieuĪytkach. Prawdopodobną przyczyną byáo zaprószenie ognia przez
osoby imiennie nieustalone.
28 czerwca w Ostrzeszowie na ul.
Dworcowej straĪacy gasili poĪar drzwi
do pomieszczenia gospodarczego na
dworcu PKP. Prawdopodobną przyczyną byáo zaprószenie ognia przez
osoby imiennie nieustalone. Straty
oszacowano na ok 5000zá.

KOLIZJE
1 lipca w Ostrzeszowie na ul. Zamkowej doszáo do kolizji ﬁata punto i skutera. Kierujący skuterem zostaá przewieziony do szpitala.
3 lipca na ul. Wojska Polskiego w
Ostrzeszowie doszáo do wypadku
mercedesa s500 i ﬁata pandy. Prawdopodobną przyczyną byáo wymuszenie pierwszeĔstwa przez kierującego ﬁatem. Straty oszacowano na
80000zá.

*w skáad zestawu INCA TUNING wchodzi
– wariator tuningowy, cewka tuningowa,
sprzĊgáo tuningowe oraz ¿ltr stoĪkowy.
* Oferta dotyczy modeli z rocznika 2009.
** WaĪna do wyczerpania pojazdów objĊtych ofertą.

Grupa

Ostrzeszów

www.inca.com.pl

al. Wojska Polskiego 21

tel. 62 732-08-62
INFORMUJEMY, įE NADAL ISTNIEJE
MOįLIWOģý UBIEGANIA SIČ O ZWROT
KOSZTÓW ZA KARTČ POJAZDU W KWOCIE

300 Zâ

DLA PIERWSZYCH REJESTRACJI 01-05-2004 DO 15-04-2006
SAMOCHODÓW SPROWADZONYCH Z UE
OPŁATA ZWROTNA 10 ZŁ

CARCAR-GROUPE
63-400 OSTRÓW WLKP ul.Gorzycka 30
filia OSTRZESZÓW ul. Okrężna 5 (boczna Rynku agencja PKO)
www.karta-pojazdu.com.pl
czynne w czwartki 9.00 - 16.00
tel. 693454341 tel. 506 338 583

tel. 605 433 777 lub 606 978 168
63-500 Ostrzeszów, Kozãy 6a

