11.03.2009

3

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

Blisko nas
Kradli drzewo - odpowiedzą
z nawiązką
KradzieĪ drzewa to jedno z bardziej uciąĪliwych przestĊpstw popeánianych na terenach leĞnych. Dlatego teĪ policjanci w tym zakresie
ĞciĞle wspóápracują ze StraĪą LeĞną.
Wspóápraca ta kolejny raz okazaáa siĊ
owocna.
Policjanci z Sieroszewic wraz ze
StraĪą LeĞną NadleĞnictwa Taczanów sprawdzali informacje o kradzieĪach z lasu naleĪącego do LeĞnictwa
Miáaszka. W trakcie kontroli lasu w
okolicy Wielowsi zauwaĪyli trzech
mĊĪczyzn, którzy wycinali i áadowali
na wóz drzewo sosnowe.
Okazaáo siĊ, Īe ojciec, syn i kuzyn, mieszkaĔcy Sieroszewic - najstarszy w wieku 77 lat, najmáodszy
- 50, wywozili áącznie ponad 2 metry
szeĞcienne drzewa wartoĞci ponad
100 záotych.
Polskie prawo nie tylko okreĞla
kwotĊ warunkującą zaistnienie przestĊpstwa w przypadku kradzieĪy
drzewa z lasu juĪ od 75zá, ale sąd
orzeka w takim przypadku na rzecz
pokrzywdzonego nawiązkĊ w postaci
podwójnej wartoĞci drzewa.
Sprawcom, prócz nawiązki, grozi
kara do 5 lat wiĊzienia.
Krzysztof Kula

Pijana matka
2 marca br. ok. godziny 18.00
oﬁcer dyĪurny KPP w OleĞnicy otrzymaá informacjĊ od kuratora spoáecznego, Īe 24-letnia kobieta opiekuje
siĊ swoim dzieckiem, bĊdąc w stanie
nietrzeĨwoĞci. Policjanci, którzy przyjechali na interwencjĊ, potwierdzili tĊ
informacjĊ. Pod „opieką” pijanej matki znajdowaáo siĊ dwuletnie dziecko.
W mieszkaniu byáo zimno. Nie byáo
prądu. Kobieta odmówiáa badania
na alkomacie. Pobrano wiĊc krew, w
celu ustalenia zawartoĞci alkoholu w
jej organizmie. Policjanci przekazali
dziecko pod opiekĊ ciotki. Natomiast
nietrzeĨwą kobietĊ zatrzymali i przewieĨli do izby wytrzeĨwieĔ.
Obecnie policjanci z OleĞnicy wyjaĞniają okolicznoĞci tej sprawy. JeĪeli
okaĪe siĊ, Īe kobieta swoim zachowaniem stworzyáa zagroĪenie dla Īycia swojego dziecka, moĪe jej groziü
odpowiedzialnoĞü karna pozbawienia
wolnoĞci do lat piĊciu.

Nieletni zatrzymany
za faászywe banknoty
Ma 15 lat. Miaá „pomysá” na wzbogacenie siĊ… Wydrukowaá na komputerze 20-záotowe banknoty. Wpadá,
gdy chciaá páaciü jednym z nich. Teraz
za podrobienie Ğrodków páatniczych i
próbĊ wprowadzenia ich do obrotu odpowie przed sądem dla nieletnich.
Cháopak podrobiá banknoty 20záotowe przy wykorzystaniu sprzĊtu
komputerowego. Wydrukowaá 7 takich
banknotów. Jeden z nich próbowaá
wprowadziü do obrotu. Kasjerka jednego ze sklepów w Sycowie rozpoznaáa banknot jako faászywy i powiadomiáa policjĊ. W mieszkaniu cháopca
policjanci znaleĨli jeszcze 4 podrobione banknoty, a dwie „faászywki”, ze
wzglĊdu na záą jakoĞü kopii, 15-latek
wyrzuciá.

Udaremniony
„hiszpaĔski gigant”
12 lutego br. mieszkanka gm.
Perzów zgáosiáa w KPP w KĊpnie zaginiĊcie swojej 17-letniej córki. Dziewczyna po rodzinnej sprzeczce spakowaáa swoje rzeczy osobiste i wyszáa
z domu. Telefonicznie poinformowaáa
rodziców, iĪ wyjeĪdĪa do Hiszpanii,
gdzie przebywa jej kolega, poznany
na jednym z portali internetowych, na
co oni wczeĞniej nie chcieli wyraziü
zgody.
KĊpiĔscy funkcjonariusze niezwáocznie podjĊli czynnoĞci zmierzające do ustalenia miejsca pobytu
dziewczyny. Oﬁcer dyĪurny natychmiast przesáaá telegramy do wszystkich przygranicznych jednostek policji; podjĊte przez policjantów sekcji
kryminalnej typowania pozwoliáy okreĞliü miejsce, w którym poszukiwana
bĊdzie chciaáa przekroczyü granicĊ

Policjant wszystko moĪe?

kraju.
W ciągu dwóch godzin od zgáoszenia zaginiĊcia, dziewczyna zostaáa zatrzymana przez funkcjonariuszy
StraĪy Granicznej w m. Jeleniów,
pow. bolesáawiecki, woj. dolnoĞląskie.
Kierowaáa siĊ autobusem rejsowym
do przejĞcia granicznego w Zgorzelcu, a nastĊpnie do Madrytu. DziĊki
báyskawicznej akcji, dziewczyna zostaáa przekazana matce i wróciáa do
domu.
KĊpiĔscy policjanci otrzymali
podziĊkowania od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Poznaniu insp. Wojciecha
Olbrysia, za trud oraz zaangaĪowanie w akcjĊ poszukiwawczą.

Witam serdecznie szanowną RedakcjĊ.
To, co dalej napiszĊ, nadaje siĊ
do rubryki „Irytacje” bądĨ innej, ale to
od szanownego Grona Redakcyjnego
zaleĪy.
OtóĪ, dziĞ (3 marca – przyp. red.)
okoáo godziny 14.00, jadąc z Grabowa
w kierunku Doruchowa, za powszechnie znanym ostrym zakrĊtem, na którym juĪ niejeden samochód miaá wypadek, na drodze napotkaáem traktor

szedáem.”

NietrzeĨwy „od nas”
28 lutego w KĊpnie u kierowcy
opla - 47-letniego mieszkaĔca gm.
Kobyla Góra - policjanci stwierdzili
ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Wobec kierowcy
wszczĊto postĊpowanie karne.
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POLICJA
NIETRZEŹWI NA DROGACH
POWIATU
06.03.09r., godz. 12.45, Grabów n. Prosną,
ul. Kolejowa, Andrzej K. (mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego) – kierowca opla
vectry, 0,56 mg/l
06.03.09r., godz. 15.55, Grabów n. Prosną,
ul. Klasztorna, Bogusław S. (mieszkaniec
powiatu wieruszowskiego) – kierowca
fiata punto, 1,37 mg/l
Czynności w sprawach prowadzi KP w
Grabowie n. Prosną. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara
pozbawianie wolności do lat 2.
02.03.09r., godz. 16.20, Turze, Łukasz O.
(mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego)
– kierowca fiata uno, 1,17 mg/l
Czynności w sprawie prowadzi KPP w
Ostrzeszowie, zakończone dochodzenie z
aktem oskarżenia zostanie przekazane do
Prokuratury Rejonowej w Ostrzeszowie.

NIE UKRADàEM KOCYKA
Niesprawiedliwe posądzenie o
coĞ, czego nie zrobiliĞmy, jest zawsze jednym z najbardziej bolesnych
ciosów, jakie moĪemy caákiem niepostrzeĪenie otrzymaü. Podle czuje
siĊ czáowiek oskarĪony o jakiĞ záy
czyn, nie mogący udowodniü swej
niewinnoĞci. OskarĪenie takie nie
jest obce panu Tadeuszowi, który
juĪ na początku swej pracy w jednej
z ﬁrm ochroniarskich okrzykniĊty
zostaá záodziejem.
*
„Kierownik ﬁrmy przyuczaá mnie
do zawodu, wyznaczyá, bym przyjechaá ochraniaü jeden z zakáadów
przy ul. Przemysáowej – opowiada p.
Tadeusz. ZdąĪyáem przepracowaü
dwie nocki. Po pierwszej wszystko
byáo OK, a na drugiej posądziá mnie
o kradzieĪ. Sprawa byáa Ğmieszna,
tak jak to caáe posądzenie. ĩeby to
jeszcze chodziáo o coĞ cennego,
tymczasem kierownik wymyĞliá sobie, Īe ukradáem kocyk z apteczki
– taki skáadany, jakby z pozáacanej
folii, jakich czĊsto uĪywa siĊ podczas wypadków. Kocyk byá w apteczce, która, wg sáów kierownika,
zostaáa kupiona dwa dni wczeĞniej.
JuĪ pierwszego dnia pokazaá tĊ apteczkĊ – przyjąáem do wiadomoĞci,
lecz niczego nie dotykaáem. MówiĊ
mu: kierowniku, ja tej apteczki nie

STRAĒ
3 marca straĪacy ugasili poĪar
drewnianego, mieszkalnego budynku w Muchach. Do akcji, która
trwaáa 4 godz., zostaáy skierowane 3
pojazdy poĪarnicze. Straty oszacowano na ok. 5000zá.
Przypuszczalną przyczyną poĪaru
byáo zwarcie instalacji elektrycznej.
Spaleniu ulegáa czĊĞciowo konstrukcja dachu, strop, okna w pokoju na
parterze, drzwi wejĞciowe.
3 marca w Ligocie, a 5 marca w Kotáowie zapaliáy siĊ sadze w kominie
jednego z budynków mieszkalnych.
PoĪar ugaszono, usuniĊto nagromadzoną sadzĊ oraz pouczono wáaĞcicieli o koniecznoĞci sprawdzenia
przewodu kominowego przez kominiarza.
5 marca straĪacy przy pomocy pompy szlamowej wypompowali wodĊ z
zalanej piwnicy w budynku na ul.
Sikorskiego w Ostrzeszowie, akcja

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

z przypiĊtym cyklopem, a przed nim
radiowóz. WnioskujĊ - policjant zatrzymaá traktorzystĊ i usilnie mu coĞ
táumaczyá, wymachując przy tym rĊkoma. Przystanąáem, przepuszczam
samochody nadjeĪdĪające z przeciwka i omijam ów traktor i radiowóz. Ale
nagle, policjant w poĞpiechu siada za
kierownicĊ, z radiowozu smog spalin
i rusza, nie wáączając lewego kierunkowskazu, informującego o wáączeniu
siĊ do ruchu; odjeĪdĪa, zajeĪdĪając
mi drogĊ.
StróĪe prawa karzą mandatami
kierowców, którzy czynią w ten sposób, i sáusznie, a kto ukarze stróĪów
prawa? Chyba nikt. Jaki przykáad daá
policjant bĊdący na sáuĪbie? Ewident-

ne áamanie przepisów ruchu drogowego, stwarzające zagroĪenie dla innych
uczestników ruchu czy teĪ zwykáa
nieznajomoĞü prawa? A pan policjant
juĪ chyba áadnych kilkanaĞcie lat na
sáuĪbie, bo zauwaĪyáem mundur i stopieĔ - bodajĪe byá to funkcjonariusz
z korpusu aspirantów, o ile dobrze z
lekcji przysposobienia obronnego pamiĊtam.
Niech to, co napisaáem, bĊdzie
upomnieniem dla policjantów, z caáym
szacunkiem dla ich niebezpiecznej
pracy, Īe przepisy ustawy - prawo o
ruchu drogowym, ich takĪe, a moĪe
przede wszystkim, dotyczą, jeĪeli nie
poruszają siĊ, mając wáączonego „koguta”.
Pozdrawiam kierowca
(imiĊ i nazwisko
do wiad. redakcji)
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trwaáa 48 minut. Przyczyną zalania
byáa pĊkniĊta rura, straty oszacowano na ok. 1000zá.
6 marca straĪacy usunĊli nadáamany konar drzewa na terenie szkoáy w
Kaliszkowicach Oáobockich.

BEZMYĝLNI MYĝLIWI
7 marca w Bobrownikach paliáa siĊ
sterta sáomy na polu. Straty oszacowano na ok. 2000zá. Przyczyna
poĪaru byáa doĞü nietypowa – myĞliwi polujący na lisa rzucili w stertĊ
sáomy ĞwiecĊ dymną, która miaáa
wypáoszyü stamtąd zwierzĊ.
8 marca w Doruchowie na ul.
Ostrzeszowskiej doszáo do kolizji
skody favorit i mercedesa. Osób
rannych nie byáo. StraĪy odáączyli
akumulator oraz posprzątaniu po
kolizji. Straty oszacowano na ok.
10000zá.

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

otwieraáem i nie wiem nawet, co
tam w Ğrodku jest. TáumaczĊ, Īe
nie wziąáem, bo ĪonĊ mam chorą,
dziecko idzie do pierwszej komunii
i bardzo zaleĪy mi na tej pracy.
Podobny kocyk mam w aucie i do
czego miaábym braü? Zaklinaáem
siĊ na zdrowie Īony, syna… Nic.
Gdy powiedziaáem, Īe zadzwoniĊ
na policjĊ, odrzeká, Īe ma tam znajomych, którzy tak mnie wezmą w
obroty, Īe zaraz siĊ przyznam. Niby
do czego?
JuĪ potem kazaá mi przyjechaü
do jednego z zakáadów usytuowanych przy drodze na Rojów. PrzyjeĪdĪam rano o 4.30, a pracownik,
który miaá mnie zaznajomiü z robotą, mówi, Īebym oddaá mundur, bo
kierownik nie bĊdzie mnie zatrudniaá. TáumaczĊ temu czáowiekowi,
Īe niczego nie wziąáem. SądzĊ, Īe
nawet mnie zrozumiaá – cóĪ z tego
– nie miaá nic do powiedzenia. I tak
zostaáem záodziejem.
Maáo tego – mówiĊ póĨniej kierownikowi, Īeby zapáaciá mi za dwa
dni pracy, bo przecieĪ naleĪy mi siĊ,
a on do mnie – poáoĪysz ten koc na
stole, bĊdziemy myĞleü o zapáacie.
Zdenerwowaáem siĊ, powiedziaáem,
by najadá siĊ tymi pieniĊdzmi i od-

**
Inną wersjĊ tych samych zdarzeĔ
przedstawiá kierownik wspomnianej
ﬁrmy ochroniarskiej.
„Dwa dni przed caáym zajĞciem
kupiáem tĊ apteczkĊ. Tu ją postawiáem – mówi, wskazując na stojące
na stoliku czerwone pudeáko z biaáym krzyĪykiem. Nie powiedziaáem,
Īe jest záodziejem, bo za rĊkĊ go
nie záapaáem, ale moje posądzenie
nie byáo odosobnione – dostaáem
informacjĊ, Īe facet ma „lepkie
rĊce”. PomyĞlaáem, Īe na hali jest
tyle cennych urządzeĔ, wiĊc nie
chciaáem ryzykowaü. To prawda,
Īe nie zapáaciáem mu za te dwa dni,
bo nie byáo jak. Przyszedá, naubliĪaá
mi, wyzwaá od najgorszych, trzasnąá
drzwiami i ucieká. Niech przyjdzie,
to moĪemy rozmawiaü o zapáacie.
Niech on juĪ nie robi zadymy, bo ja
nikomu krzywdy nie zrobiáem, záodziejem teĪ go nie nazwaáem.”
***
Pytanie, po czyjej stronie jest
prawda, wydaje siĊ nie do rozstrzygniĊcia. Jedno jest pewne – nikt nie
ma prawa posądzaü, a tym bardziej
karaü kogoĞ, komu nie udowodniono
winy. Kierowanie siĊ tzw. nosem,
intuicją czy przeszáoĞcią moĪe wyrządziü czáowiekowi naprawdĊ duĪą
krzywdĊ.
K. Juszczak

APEL
O pomoc dla Roberta Fronia

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „PATRZ SERCEM”
MyĞlniew 73, 63-507 Kobyla Góra
NIP 514-02-26-020 Regon 251543170
KRS 0000130466
z dopiskiem: dla Roberta FroĔ
Bank PeKaO S.A O/Ostrzeszów
07 1240 6928 1111 0000 5606 0409

ZNALEZIONO PIENIćDZE!
We wtorek 3 marca w Ostrzeszowie znaleziono
pieniĈdze. Osobč, która je zgubiãa,
prosimy o kontakt: 0697 021 652

Salon fryzjerski, solarium, kosmetyka & SPA

"BEATA"
ul. PowstaĔców Wielkopolskich 1
tel. (0-62) 730 32 62, 605 066 213
63-500 Ostrzeszów
www.salonbeata.pl

KOSMETYKA & SPA:
- Manicure
- Pedicure
- Tipsy Īelowe, akrylowe
- ĩele naturalne
- Paraﬁna na dáonie i stopy
- MakijaĪ okolicznoĞciowy
- Henna i depilacja
- Przekáuwanie uszu
- Oczyszczanie twarzy i ciaáa
(kawitacja, mikrodermobrazja)
- Zabiegi w KAPSULE SPA –

FRYZJERSTWO:
- StrzyĪenie
- Modelowanie
- Farbowanie
- Baleyage
PROMOCJA
- Pasemka
- Trwaáa ondulacja
- Fryzury okolicznoĞciowe (koki itp)
OPALANIE:
- Opalanie natryskowe SunFX
- Solarium

JUĩ od 29zá

