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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Handlowali „maryśką”
24 września KPP w Ostrzeszowie odnotowała kolejny sukces w walce z handlarzami narkotyków. Ujęto dwóch 19-latków
o inicjałach J. Ł. i K. T., podejrzewanych o
uprawę krzewów konopi indyjskich oraz
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Irytacja
POŁĄCZYĆ PASAMI SZPITAL Z POGOTOWIEM

latek ma na swoim koncie udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej
się wymuszeniami rozbójniczymi i stręczycielstwem. W akcji ujęcia poszukiwanego uczestniczyła też grupa realizacyjna
z Kępna. Huberta W. osadzono w Areszcie
Śledczym w Ostrowie Wlkp.
Włamywacze w areszcie
26 września funkcjonariusz KPP w Ostrzeszowie zatrzymali sprawców kradzieży z
włamaniem do sklepu spożywczo-przemysłowego w Kaliszkowicach Kaliskich.
Do zdarzenia doszło 4 sierpnia tego roku.
Złodziejami okazali się trzej nastolatkowie:
Mariusz D. (lat 19), Grzegorz K. (lat 18) i Damian R. (lat 18).

ich porcjowanie i sprzedaż w postaci marihuany. Klientelę w dużej części stanowiły
osoby nieletnie. Ponadto przy jednym z
zatrzymanych wykryto amfetaminę. Toczą
się dalsze czynności w tej sprawie.
Zuchwały złodziej
25 września w Mikstacie na ul. Kaliskiej
doszło do zuchwałej kradzieży. Nieustalony dotąd sprawca wszedł na teren jednej z
posesji, po czym wsiadł do zaparkowanego
tam fiata 126p i po prostu odjechał. Straty
oszacowano na 200zł.
Poszukiwany listem gończym w rękach
ostrzeszowskiej policji
26 września funkcjonariusze KPP w Ostrzeszowie przyczynili się do zatrzymania poszukiwanego przez Prokuraturę Okręgową
w Kaliszu listem gończym Huberta W. 29-
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Ukradł ursusa
Późnym wieczorem 28 września z terenu
jednego z zakładów w Rogaszycach skradziony został ciągnik rolniczy ursus. Straty
oszacowano na 20.000zł.
Drogowe wymuszenia
29 września w Grabowie n. Prosną holujący lancię kappę seat toledo kierowany
przez 21-letniego S. K. wymusił pierwszeństwo przejazdu i doprowadził do zderzenia
z seatem cordobą. Sprawca kolizji ukarany
został mandatem. Do podobnego zdarzenia doszło tego samego dnia w Mikstacie
na ul. Kaliskiej. Ford fiesta, za kierownicą
którego siedział 34-letni W. O., nie ustąpił
fordowi escortowi.
Nietrzeźwi na drogach powiatu
27.09. Rojów, 33-letni rowerzysta Jacek F.,
0,43 miligrama/l
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Kolizja w „Kobyłce”
25 września w godzinach wieczornych w Kobylej Górze doszło do kolizji 3
samochodów – ford escort, opel astra i
renault. Strażacy w pierwszej kolejności
udrożnili jezdnię, a następnie uprzątnęli
z niej odłamki szkła i plastiku. Przyczyny
zdarzenia ustalała policja.
Pochyliło się nad „11”
26 września w godz. dopołudniowych strażacy zmagali się z pochylonym, nadłamanym drzewem nad drogą
nr 11 w miejscowości Kuźniki. Do akcji
zadysponowano podnośnik hydrauliczny i ratowników wyposażonych w
pilarki.
Podobnie było w Bukownicy 29
września.
Paliły się sadze
26 września w Grabowie Wójt. w
jednym z budynków mieszkalnych zapaliła się sadza w kominie. Jednostka z
Grabowa podjęła odpowiednie działania i w ciągu 40 minut było po strachu.
Właściciela pouczono o konieczności
przeprowadzenia kontroli przez kominiarza.
Ogień w opuszczonym folwarku
29 i 30 września w Mąkoszycach palił się budynek mieszkalny w opuszczonym folwarku. Na miejsce udały się
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3 jednostki i ugasiły ogień. Prawdopodobną przyczyną było podpalenie przez
osoby imiennie nieustalone.
Alarm podczas grzybobrania
29 września w Kobylej Górze 3 jednostki straży poszukiwały kobiety, która
zaginęła podczas grzybobrania. Po upływie półtorej godziny osoby towarzyszące kobiecie zadzwoniły na jej numer
domowy i ... odebrała go sama zaginiona. Okazało się, że kobieta, mieszkanka
Wrocławia, wcześniej dostała się autostopem do miejsca zamieszkania i niestety nie poinformowała o tym swoich
„kompanów”.
Mały pożar na poboczu
29 września w Biskupicach Zab. na
poboczu drogi zapaliła się sucha trawa. Przyczyną mogło być zaprószenia
ognia.
Odkryty właz
30 września strażacy otrzymali zgłoszenie o odkrytym włazie do studzienki
rewizyjnej podziemnej rzeczki Strzegowa w Ostrzeszowie na ul. Armii Krajowej
(park). Po zabezpieczeniu i sprawdzeniu
wnętrza właz położono na swoje miejsce.
Rob.

Od szpitala do nowego punktu pogotowia ratunkowego tylko krok – wystarczy
przejść przez al. Wolności. Ale chcąc być w
zgodzie z przepisami o ruchu drogowym,
wcale ten krok zrobić niełatwo. Komuś zabrakło wyobraźni, by w miejscu łączącym
te dwa budynki wymalować pasy. Zwrócił
na to uwagę jeden z naszych czytelników.
Apelował też, by przed stacją pogotowia wyznaczyć chociażby jedno miejsce
parkingowe, gdzie mógłby przystanąć
samochód, przywożący np. kogoś wymagającego opatrunku, czy lekarskiej pomocy. Czytelnik, który właśnie przywoził do
pogotowia osobę poszkodowaną, spotkał
się z zarzutem, że jego samochód blokuje
wyjazd karetki.
Pretensję mieć jest zawsze prościej,
niźli wyjść na przeciw ludziom będącym
w potrzebie. Czekamy zatem na właściwą
decyzję osób zarządzających pogotowiem
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Wypadek w Szklarce Myśln. - akt
oskarżenia trafił do sądu
Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie w dniu 27 września skierowała
do miejscowego Sądu Rejonowego akt
oskarżenia przeciwko 27-letniej mieszkance powiatu ostrowskiego. Kobiecie
zarzucono, że 30 maja br. w Szklarce
Myślniewskiej naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyniając się do zaistniałego wypadku
drogowego w ten sposób, że kierując
fordem focusem, podczas wykonywania manewru omijania autobusu przystosowanego do przewozu dzieci, nie
zachowała szczególnej ostrożności i
potrąciła przebiegającego przez jezdnię chłopca. 8 – latek doznał licznych
obrażeń ciała i zmarł następnego dnia.
Czyn zarzucany oskarżonej zakwalifikowano jako przestępstwo z
art. 177, par. 1 i 2 kk – spowodowanie
śmiertelnego wypadku drogowego co
zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8

lat pozbawienia wolności.
Z dokonanych ustaleń wynika, że
chłopiec po zakończeniu lekcji w pobliskiej SP wracał z innymi dziećmi do
miejsca zamieszkania w Szklarce Myśln.
Dzieci jechały w przeznaczonym do
przewozu uczniów, specjalnie oznakowanym autobusie. W Szklarce Myśln.
zatrzymał się on w oznakowanym miejscu – na przystanku autobusowym,
znajdującym się na prawym poboczu
drogi. Zaraz po otwarciu drzwi zaczęły
szybko wychodzić dzieci, które jechały w tym dniu wyłącznie pod opieką
kierowcy. Jednym z pierwszych dzieci
był 8 – latek i jak ustalono po wyjściu
z pojazdu przeszedł on kilka metrów
do czoła autobusu, wzdłuż prawego
pobocza jezdni, a następnie z nieustalonych przyczyn zaczął przebiegać na
drugą stronę, nie obserwując w ogóle
czy droga jest wolna. Wówczas doszło
do potrącenia przez wykonującą manewr omijania autobusu, kierującą for-

dem focusem.
W trakcie śledztwa powołano
biegłych z zakresu analizy wypadków
drogowych. W wydanej opinii stwierdzili oni jednoznacznie, że winnym
spowodowania wypadku był przede
wszystkim małoletni uczeń. W ocenie
biegłych kierująca samochodem swoją nieostrożną jazdą przyczyniła sie
jednak do powstania wypadku. Przesłuchana w charakterze podejrzanej
kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, wyjaśniła, że
omijając autobus nie zauważyła jego
włączonych świateł mijania, awaryjnych i była przekonana, że pojazd stoi
pusty.
W ocenie prokuratury jej wyjaśnienia nie zasługują jednak na uwzględnienie i biorąc pod uwagę cały zgromadzony materiał dowodowy, zwłaszcza
treść opinii biegłych, uznano iż istnieją
podstawy do skierowania aktu oskarżenia do sądu.

ratunkowym i wraz z czytelnikiem apelujemy o miejsce parkingowe dla pacjentów i o wspomniane wcześniej przejście
przez ulicę. Jest ono konieczne również
z powodu osób zmierzających na pobliski cmentarz. Liczymy, że zarządca drogi
zreflektuje się czym prędzej. Pal sześć
przepisy niepozwalające przechodzić
przez jezdnię inaczej niż po pasach, ale
narażanie przechodniów na potrącenie w
pobliżu szpitala, pogotowia i … cmentarza po prostu nie uchodzi. Szybka decyzja
i trochę białej farby to chyba niezbyt wygórowane oczekiwania.

Ustawienie ławek w klasztornym lesie to dobry pomysł, z
tym chyba zgodzą się wszyscy.
Szkoda, że nie pomyślano, by
obok tych ławek ustawić kosze
na śmieci. Życie uczy, że najczęściej odpoczynek łączymy
z konsumpcją, a niestety kultura naszego narodu zdąża w
tym kierunku, że ani stary, ani
młodzian nie włoży do torby
puszki po piwie lub coli, a rzuci tam, gdzie ją opróżnił. Efekt
jest taki jak na zamieszczonym
zdjęciu. Przy braku kultury i kosze nie pomogą, jednak warto
je ustawić i systematycznie
opróżniać, by miejsce do odpoczynku nie budziło obrzydzenia.
W.J.

K.J.

Najpierw komunalizacja, potem parking
Już kilkakrotnie w ciągu ostatnich
kilkunastu miesięcy przedstawiciele
władz miasta zapowiadali zwiększenie
ilości miejsc parkingowych na ostrzeszowskim targowisku. Dodatkowe miały
powstać na kilkusetmetrowej działce
przylegającej do placu. Jak dotąd jednak
deklaracje nie zostały zrealizowane. Dlaczego?
Okazuje się, że były wypowiadane
nieco przedwcześnie. Wspomniana na
wstępie działka ciągle jest bowiem własnością Skarbu Państwa, znajdującą się
pod zarządem Starostwa Powiatowego.
Tym samym gmina nie ma prawa w jakikolwiek sposób jej zagospodarowywać.
Nie tak dawno samorząd powiatowy
wydzierżawił ją jednemu z miejscowych
przedsiębiorców. Spowodowały to m.in.
sygnały od mieszkańców, dostrzegających tworzący się tam nieporządek.
Podstawowa korzyść dla dzierżawcy
polegała na tym, że poprzez uprzątnięcie działki polepszył wizerunek dojazdu
do własnej firmy. Widocznie w zupełności mu to wystarczyło, skoro przystał
nawet na klauzulę, według której umowa wygasa automatycznie po złożeniu
przez gminę wniosku o komunalizację.
Wniosek taki trafił do Starostwa dopiero we wrześniu, a więc długo po zapowiedziach utworzenia parkingu, wyrażanych głównie przez wiceburmistrza
Mariusza Witka. Obecnie wyjaśnia on, że
składane deklaracje wynikały z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym to działka przeznaczona
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Pełna oferta również na:
www.autohit-ostrzeszow.gratka.pl

jest właśnie na parking.
-Plan zagospodarowania dotyczy
wszystkich terenów, niezależnie od
własności - mówi M. Witek. - Mówiąc o
parkingu nie miałem na myśli inwestycji
zapisanej w budżecie (...) Musimy przejąć ten grunt. Nie możemy planować
inwestycji na gruntach, które do nas nie
należą.
Przypomniał, że pierwsze podejście
do komunalizacji nastąpiło w pierwszej
połowie lat 90. Wówczas proces zatrzymał się na poziomie Starostwa Powiatowego, które wydało negatywną opinię.
Powodem było to, że Skarb Państwa
wciągnął działkę na listę nieruchomości
przeznaczonych na realizację wszelkiego rodzaju roszczeń majątkowych, w
tym związanych z mieniem zaburzańskim. W obliczu braku zgody Starostwa,
wojewoda wydał decyzję odmowną. Wiceburmistrz Witek ma nadzieję, że tym
razem będzie już inaczej.
-Myślę, że wojewoda podejdzie do
tego pozytywnie.
Jeżeli procedura komunalizacji zostanie zakończona w bieżącym roku,
to powstanie parkingu w przyszłym
będzie całkiem realne. Najpierw jednak
muszą znaleźć się pieniądze. Póki co
podejmowane są próby zwiększenia
ilości miejsc parkingowych w inny sposób, np. poprzez przesunięcie o 15-20m
płotu przedszkola graniczącego z targowiskiem oraz inne prace w rejonie ul.
Bocznej.
Ł. Śmiatacz

transport samochodów osobowych (1.5 tony)
pomoc drogowa (3.2 tony – 4 samochody)
skup – sprzedaż – zamiana samochodów
(za gotówkę, kredyty samochodowe)
wypożyczalnia lawet
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