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GroĨnie, ale
szczĊĞliwie

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

ZWŁOKI NA POLU
31 lipca ok. godz. 19.00 w obrębie ul. Grabowskiej w Ostrzeszowie – na polu oddalonym
od drogi o ok. 500m w kierunku wysypiska śmieci, właściciel pola, który pracował przy
żniwach, zauważył zwłoki ludzkie w daleko posuniętym rozkładzie. Ciało było częściowo zeszkieletowane, skóra na klatce piersiowej brązowa, twarda, pokryta pleśnią. W
miejscu narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej znajdowała się mazista brązowa
masa. Grupa dochodzeniowo - śledcza, która przybyła na miejsce, ustaliła, że są to
zwłoki mężczyzny w wieku między 40 – 60 lat. Ubrany był w szare spodnie z czarnym
paskiem, sinozielony podkoszulek oraz szarą bluzę, na nogach miał szare skarpety i
czarne sandały. W kieszeni znaleziono kartkę, najprawdopodobniej potwierdzenie
złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowego PIT z numerem NIP-u i bardzo słabo czytelnym nazwiskiem oraz kartę bankową identyfikującą imiennie klienta
o określonym numerze, a także opakowanie leków z zawartością 22 tabletek.
1 sierpnia przeprowadzono sekcję zwłok, która nie wykazała, aby mężczyzna zginął
w następstwie czynu przestępczego – nie stwierdzono uszkodzeń ani w odzieży, ani
też uszkodzeń kości.
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem wiadomo już, kim jest ofiara, aby to potwierdzić w 100% pobrano także materiał DNA. Materiał porównawczy pobrano od dzieci
prawdopodobnej ofiary. Jeśli przypuszczanie policji okażą się słuszne, a wszystko na
to wskazuje, to wiadomo już, że mężczyzna żywy ostatni raz był widziany między 1
a 3 lipca. Rodzina nie zgłaszała jego zaginięcia, ponieważ prowadził „koczowniczy”
tryb życia, nocował w najróżniejszych miejscach. Ponadto nadużywał alkoholu, był
bardzo wycieńczony, nie przyjmował posiłków od osób, które chciały mu pomóc. Od
dawna miał problemy z alkoholem, których nie udało się rozwiązać mimo leczenia w
Sokołówce.

KOMUNIKATY POLICJI 997
„Słodki mandat”
29 lipca mieszkanka Ostrzeszowa
została przyłapana na kradzieży w
Polomarkecie, gdzie ukradła słodycze
wartości 38zł, została ukarana mandatem w wysokości 50zł.

trybie przyspieszonym prowadzi KPP w
Ostrzeszowie
3. 08., Kobyla Góra, kierujący rowerem
typu riksza, K. B, 0. 61/l, (postępowanie
w trybie przyspieszonym)
4. 08., Grabów n. Prosną, motorowerzysta K. L, 0, 85mg/l

Proszę kraść – garaż otwarty!
1 sierpnia w Ostrzeszowie, ok. godz. 14.
nieustalony sprawca, wykorzystując
nieobecność domowników, ukradł
kosiarkę spalinową marki Stihl z garażu znajdującego się na terenie posesji.
Wartość kosiarki 800zł. Trzeba dodać,
że złodziej miał ułatwione zadanie,
ponieważ garaż nie był zamknięty.

1 sierpnia na ul. Grzybowej w Ostrzeszowie
doszáo do zderzenia poloneza i ﬁata 126p. W
wypadku zostaáa ranna jedna osoba. Prawdopodobną przyczyną byáo zasáabniĊcie kierowcy
poloneza. Straty oszacowano na 2.000zá.

Usiłował
zgwałcić
W nocy z 1 na 2 sierpnia ok.
4. 30 w Ostrzeszowie 20-letni
mężczyzna napadł na kobietę
– przewrócił ją na ziemię, przygniótł sobą, obnażył się - zdjął
spodenki, i bieliznę, i dotykając
miejsc intymnych kobiety, usiłował ją zgwałcić. Na szczęście
do czynu tego nie doszło, gdyż
sprawca został spłoszony, a po
pół godzinie zatrzymany. Zostały mu przedstawione zarzuty,
do których jednak się nie przyznaje.

KOMUNIKATY
STRAĒY POĒARNEJ
29 lipca w Kraszewicach paliáo
siĊ poszycie leĞne (5 arów). Strat
nie odnotowano, prawdopodobną
przyczyną byáo zaprószenie ognia
przez osoby imiennie nieustalone.
31 lipca paliáo siĊ poszycie leĞne w
KuĨnicy Grabowskiej (0,5ha).
29 lipca w Ostrzeszowie na ul.
Ğw. Mikoáaja straĪacy gasili poĪar nieuĪytkowanej kotáowni przy
szklarni. Straty oszacowano na
3.000zá, drewniana kotáownia caákowicie spáonĊáa. Prawdopodobną
przyczyną poĪaru byáo zaprószenie ognia przez osoby imiennie
nieustalone.
30 lipca na ul. Kąpielowej w
Ostrzeszowie miaá miejsce poĪar
instalacji elektrycznej w barze Piknik. Przyczyną byáo zwarcie instalacji, straty oszacowano na 200zá.

Kradzież roweru
2 sierpnia w Ostrzeszowie między
22.30 a 2.30 nieznany sprawca dokonał
kradzieży pozostawionego w stojaku
roweru górskiego typu damka, marki
Grand, kolor ciemnozielony, wartość
200zł. Właścicielka posiadała dokumenty związane z kupnem i oznakowaniem roweru.

zamieñ wszystkie swoje zobowiàzania
na jedno i pùaã niýszà ratæ.

Sztuczny tłok i po bańce
2 sierpnia na stacji CPN w Niedźwiedziu
skradziono 4 litry oleju silnikowego.
Kradzieży dokonały prawdopodobnie
osoby narodowości romskiej (5 osób),
które zrobiły sztuczny tłok na stacji, a
kiedy wyszły, okazało się, że zginęła
bańka z olejem. Postępowanie prowadzi KPP Ostrzeszowie.

30 lipca straĪ otrzymaáa doĞü
nietypowe zgáoszenie, dotyczące
wĊĪa w kurniku. Jednostka OSP
Grabów po dotarciu na miejsce
zlokalizowaáa wĊĪa; okazaáo siĊ,
Īe byá to niegroĨny zaskroniec.
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Schwytano go do worka i wypuszczono w pobliskim lesie.
30 lipca w NiedĨwiedziu paliáa siĊ
sucha trawa na torowisku kolejowym. TakĪe w Marydole (Garbacze)
miaá miejsce podobny poĪar. 31
lipca sucha trawa na nasypie kolejowym paliáa siĊ w Rogaszycach. 3
sierpnia znów paliáo siĊ w Marydole.
Prawdopodobna przyczyna wszystkich poĪarów to iskrzenie z klocków
hamulcowych przejeĪdĪających pociągów.
2 sierpnie na ul. Grzybowej w
Ostrzeszowie straĪacy usuwali powalone na drogĊ drzewo.
3 sierpnia straĪacy usuwali plamĊ
oleju na ulicy w Grabowie. Olej napĊdowy za pomocą sorbentu damolin usunĊáa jednostka OSP.
Ponadto straĪacy 18 razy interweniowali, likwidując gniazda os i szerszeni.

, tel. (62) 730 11 05

Ostatni ogieĔ w kotáowni

Kradzież na basenie
27 lipca na basenie w Ostrzeszowie
dotychczas nieustalony sprawca ukradł
z bluzy pozostawionej na ławce portfel
wraz dowodem osobistym, prawem
jazdy, kartami bankomatowymi i pieniędzmi. Do zdarzenia doszło w chwili,
gdy właściciel bluzy, mieszkaniec
Ostrzeszowa, poszedł kąpać się wraz
ze swoim kolegą.
Pozostawianie cennych przedmiotów (pieniądze, dokumenty, zegarki,
telefony komórkowe) bez nadzoru
jest lekkomyślne. Leżące bez opieki
ubrania, torby, reklamówki, saszetki
są łatwym łupem dla złodziei. Dlatego
należy pamiętać, aby takie przedmioty
pozostawiać zawsze pod nadzorem
zaufanej osoby.

Nietrzeźwi na drogach
powiatu
30 lipca – Ostrzeszów, ul. św. Mikołaja,
rowerzysta J.P. – 1,10mg/l
31 lipca -Kaliszkowice Kaliskie, rowerzysta A.S. – pobrano krew do badań,
ponieważ choroba uniemożliwiała
badanie alkotestem
1. 08., Ostrzeszów, ul. Tęczowa, rowerzysta M.S., 0,36mg/l
3. 08., Kaliszkowice Kaliskie, kierujący
samochodem osobowym C. F., 0,
71mg/l
3. 08., Dębicze, rowerzysta D. S, 1,42mg/
l (prawie 3 promile!); postępowanie w

AGROTOP
KACZMAREK
jeden z liderów na rynku maszyn rolniczych
poszukuje do pracy na stanowisko:

PRACOWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
WYMAGANIA :
•
wykształcenie średnie lub wyższe
•
gotowość na częste podróże i delegacje
•
mile widziana znajomość języków obcych
•
znajomość obsługi komputera
•
dyspozycyjność
•
odporność na stres, zaangażowanie w prace
•
umiejętność podejmowania decyzji

•

mile widziane doświadczenie na podobnym
stanowisku w firmie handlowej (niekoniecznie)

OFERUJEMY:
•
atrakcyjny system wynagrodzenia
•
możliwość rozwoju kariery zawodowej
•
praca w zgranym i dynamicznym zespole
Oferty CV ze zdjęciem i list motywacyjny proszę przesyłać na
adres : julita@agrotop.com.pl lub Niedźwiedź 1B ,
63-500 Ostrzeszów ;
kontakt telefoniczny: 0501 850 004 lub 062 732-09-30

29 lipca w Ostrzeszowie na ul. Ğw. Mikoáaja straĪacy gasili poĪar nieuĪytkowanej kotáowni przy szklarni. Straty oszacowano na 3.000zá, drewniana kotáownia caákowicie spáonĊáa. Prawdopodobną przyczyną poĪaru byáo zaprószenie
ognia przez osoby imiennie nieustalone.

P.H.U. AUTO HIT
Pełna oferta również na:
www.autohit-ostrzeszow.gratka.pl

transport samochodów osobowych (1.5 tony)
pomoc drogowa (3.2 tony – 4 samochody)
skup – sprzedaĪ – zamiana samochodów
(za gotówkĊ, kredyty samochodowe)
wypoĪyczalnia lawet

Ostrzeszów, ul. Wojska Polskiego 46
tel./fax 062/ 730-17-16; 0665 454 543

