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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.

POLICJA
Kradli na raty

W piątek - 24 czerwca, po godz.
19.00 KPP w Ostrzeszowie przyjĊáa zawiadomienie o kradzieĪy
szyn kolejowych w Przytocznicy (z
nieczynnego nasypu szlaku kolejowego na trasie Ostrzeszów – Namysáaki).
Na miejscu zdarzenia okazaáo siĊ, Īe nieznani sprawcy pociĊli
szyny kolejowe pomiĊdzy sáupkami z oznaczeniem 11,3 a 11,4km.
NastĊpnie ukradli 80,4m szyn, natomiast 66,8m pociĊli na 45 odcinków róĪnych dáugoĞci i pozostawili
na torowisku. Straty na szkodĊ PKP
wyceniono na ponad 3000zá.
Ostrzeszowscy kryminalni podjĊli czynnoĞci celem ustalenia i
zatrzymania sprawców. Cztery dni
póĨniej - 28 czerwca, záodzieje powrócili na miejsce zdarzenia po pociĊte szyny, tam czekali juĪ na nich
policjanci.
Sprawcy to: 35-letni mieszkaniec Wrocáawia oraz 27-letni mieszkaniec àodzi, których zatrzymano

w policyjnym areszcie do dyspozycji Prokuratora Rejonowego w
Ostrzeszowie. MĊĪczyznom grozi
do piĊciu lat pozbawienia wolnoĞci.
Dalsze czynnoĞci prowadzi KPP w
Ostrzeszowie.

3-latek wtargnąá pod auto

W czwartek - 30 czerwca, po
godz. 16.00 w rejonie koĞcioáa w
Mikstacie 3-letni cháopiec, idąc razem z rodzicami, nagle wbiegá na
jezdniĊ wprost pod nadjeĪdĪającego daewoo lanosa. Cháopca natychmiast przewieziono do szpitala,
gdzie stwierdzono ogólne potáuczenia. Kierująca daewoo byáa trzeĨwa. Dalsze czynnoĞci prowadzi KP
w Grabowie.

NIETRZEħWI NA
DROGACH POWIATU
2.07., Grabów Wójtostwo, 33letni mieszkaniec gminy Namysáów

STRAĒ
WąĪ w ogrodzie

27 czerwca straĪacy usunĊli wĊĪa
z ogrodu na ul. Bukowej w Ostrzeszowie. Gad zostaá wywieziony do
lasu.

Usuwanie gniazd
owadów

27 czerwca – Ostrzeszów: ul. PowstaĔców Wlkp, gniazdo szerszeni;
ul. Wáadysáawa Jagieááy, gniazdo
os;
29 czerwca – Ostrzeszów, ul. Przemysáowa i Pustkowie, gniazda os; 30
czerwca – Komorów, gniazdo os;
1 lipca – Ostrzeszów, ul. Kowalskiego, gniazdo os.
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PoĪary

27 czerwca - poszycie leĞne w Kobylej Górze;
28 czerwca - poszycie leĞne w máodniku w MyĞlniewie;
29 czerwca - sucha trawa na nasypie
kolejowym w Garbaczach;
29 czerwca - poszycie leĞne w Kobylej Górze.
3 lipca – Ostrzeszów, ul. Konopnickiej,
sterta drewna znajdująca siĊ przy garaĪu – straty oszacowano na 200zá.

Konary, drzewa...

28 czerwca straĪacy usunĊli konar
leĪący na z jezdni na ul. PowstaĔców Wlkp w Mikstacie. 1 lipca usunĊli
drzewo powalone na drogĊ w NiedĨwiedziu. Przyczyną obu zdarzeĔ byáy
silne wiatry.

Szanowni Paęstwo - przyjezdni Dziadkowie,
z wielkim zaciekawieniem przeczytaáem PaĔstwa list w „CzO” nr
26.
Prawdą jest, Īe ul. Piastowska i
przylegáy doĔ chodnik powinny juĪ
byü dawno wyremontowane, ale jest

- póá promila alkoholu, kierowaá
oplem vectrą. MĊĪczyzna nie posiadaá uprawnieĔ do kierowania
autem.
1.07.,
GodziĊtowy,
52-letni
mieszkaniec naszego powiatu, 0,33
mg/l, kierowaá vw polo.
29.06., Mąkoszyce, 53-letni
mieszkaniec gminy Ostrzeszów,
0,41 mg/l, kierowaá skodą fabią.

PoĪar chemikaliów

3 czerwca miaá miejsce poĪar pomieszczenia biurowego w jednej z
rm na ul. Przemysáowej w Ostrzeszowie. Paliáy siĊ zgromadzone tam
chemikalia – straĪacy szybko poradzili sobie z ogniem. Straty oszacowano na 4000zá. Nie ustalono przyczyny poĪaru.

Kolizje

2 lipca na ul. KoĞciuszki w Ostrzeszowie doszáo do kolizji vw golfa i
ata palio. Przypuszczalnie przyczyną byáa nieuwaga kierowcy przy
dojeĪdĪaniu do sygnalizacji Ğwietlnej.
3 lipca w Grabowie na ul. Kaliskiej
doszáo do kolizji opla omegi i vw
transportera. Straty oszacowano
na 10000zá. Prawdopodobną przyczyną byáo wymuszenie pierwszeĔstwa przez kierującego vw.

INFORMACJA PRASOWA Wojewódzkiego
UrzĊdu Pracy w Poznaniu

PRACA W NIEMCZECH OD LIPCA –
RÓWNIEį DLA OSÓB NIEZNAJćCYCH
J. NIEMIECKIEGO
Niedawno pracownicy branĪy
motoryzacyjnej przeĪywali ciĊĪkie
chwile, w Wielkopolsce nastąpiáy
duĪe zwolnienia grupowe.
Wojewódzki Urząd Pracy w
Poznaniu otrzymaá wáaĞnie dla 50
osób ofertĊ pracy rmy Johnson
Controls Fibrit w Neuneburgu nad
Renem w Niemczech. I co waĪne,
o pracĊ mogą ubiegaü siĊ takĪe
osoby nieznające jĊzyka niemieckiego.
Zatrudnienie jest na linii montaĪowej przy produkcji foteli samochodowych. Polega na samodzielnym montaĪu czĊĞci oraz
przeprowadzaniu kontroli optycz-

nych, kontroli jakoĞci i przestrzeganiu BHP. Pracodawca zainteresowany jest zatrudnieniem osób z
wyksztaáceniem najlepiej technicznym (branĪa motoryzacyjna, budowa pojazdów, kontrola techniczna,
technik budowy maszyn, specjalista ds. technologii produkcji, technik przetwórstwa materiaáowego).
Mile widziane jest doĞwiadczenie
w tym kierunku.
Od pracowników oczekuje siĊ
teĪ dobrego zdrowia, elastycznoĞci, umiejĊtnoĞci pracy w zespole,
odpornoĞci na stres, gotowoĞci
do pracy na trzy zmiany zgodnie
z francuskimi uregulowaniami do-

Nie sãyszysz dđwiõków?
Nie rozumiesz mowy?
Szumi Ci w uszach?
Zapraszamy na Bezpàatne
Testy Sàuchu w SßUCHOBUSIE,
który przyjedzie do Ostrzeszowa na
targowisko miejskie, ul. Þýkowa.
Sobota - 16 lipca, od godz. 8.00 do 15.00.

tyczącymi dni wolnych od pracy.
Kontrakt rozpocznie siĊ juĪ od lipca
i trwaü bĊdzie rok z moĪliwoĞcią
przedáuĪenia. Czas pracy to 40 godzin tygodniowo. Firma oferuje za
to 2063,80 euro brutto. Za pracĊ
w soboty, dni wolne od pracy oraz
na zmianĊ nocną – dodatkowe wynagrodzenie. Zakwaterowanie zapewnia odpáatnie pracodawca, wyĪywienie i podróĪ na koszt wáasny.
Mile widziany jest wáasny Ğrodek
lokomocji: samochód lub motor.
Zainteresowani
powinni
wypeániü w jĊzyku polskim lub
niemieckim standardowy formularz europejskiego CV, który
jest do pobrania na stronie internetowej www.wup.poznan.pl
w dziale ofert pracy i przesáaü
go do 8 lipca 2011r. na adres:
t.dobroczynski@wup.poznan.pl
lub m.lewko@wup.poznan.pl
12 lipca w Wojewódzkim
UrzĊdzie Pracy w Poznaniu odbĊdzie siĊ rekrutacja. O godzinie
rozmowy kandydaci do pracy
zostaną powiadomieni telefonicznie. Osoby wybrane przez
pracodawcĊ muszą siĊ liczyü z
podjĊciem zatrudnienia po kilku
dniach od spotkania z pracodawcą w Poznaniu. WiĊcej szczegóáów na stronie internetowej WUP
w zakáadce Oferty pracy.

to zadanie Sejmiku Województwa,
ul. Piastowska podlega bowiem pod
Zarząd Dróg Wojewódzkich. Patrząc
na inwestycje w Szklarce, mam nadziejĊ, Īe takĪe i ul. Piastowska doczeka siĊ swojej modernizacji i to w
niedáugim czasie.
PaĔstwo irytujący siĊ powinni
jednak wiedzieü, iĪ chodniki, które obecnie powstają m.in. we wsi
PotaĞnia i Myje, są nansowane
ze Ğrodków unijnych, pozyskanych
przez nasz Powiat, które nie mogáyby byü przeznaczone na remonty
przy drodze na strzelnicĊ. Warto
wiedzieü, iĪ z podobnych zewnĊtrznych Ğrodków Powiat wykonaá
wczeĞniej przebudowy ul. Zamkowej, LeĞnej oraz Piastowskiej - od
DaszyĔskiego do drogi nr 11, które
przecieĪ NIE leĪą na wsi.
Autorzy irytacji powinni zwróciü
uwagĊ na to, Īe do tej pory wiele ko-

lonii na wsiach naszej gminy nie ma
nawet dotĊpu do utwardzonej drogi,
nie ma oĞwietlonych ulic, o kanalizacji nie wspominając, a w kaĪdej
wiosce są drogi, które mieszkaĔcy
budowali sami, rozwoĪąc i ukáadając
kamienie oraz gruz pod wylewany
póĨniej asfalt.
PragnĊ zauwaĪyü, Īe te „kilometry” powstających chodników bĊdą
sáuĪyü takĪe i PaĔstwu podczas
przejaĪdĪek rowerowych i spacerów
z wnukami, zapewniam, Īe mieszkaĔcy wsi na pewno ich dla siebie
nie zagarną.
Dla PaĔstwa spokoju ducha
pragnĊ takĪe poinformowaü, iĪ w
okolicy, gdzie powstają chodniki, nie
jestem „podobno pobudowany”, chyba Īe PaĔstwo wiedzą coĞ, o czym ja
nie wiem...
pozdrawiam
„syn europosáa”

Blisko nas

Brutalny napad na 17-latka

Do tego tragicznego w skutkach
zdarzenia doszáo w Nowych Skalmierzycach 28 czerwca okoáo godziny
22.30. Wtedy to do idącego ulicą 17letniego cháopaka podbiegáo trzech
máodych mĊĪczyzn i zaczĊáo go biü
po caáym ciele. Po chwili cháopak
przewróciá siĊ i straciá przytomnoĞü;
sprawcy zbiegli.
Wezwani na miejsce policjanci
z komisariatu w Nowych Skalmierzycach podjĊli natychmiast akcjĊ
reanimacyjną, którą prowadzili do
czasu przyjazdu karetki pogotowia.
Niezwáocznie teĪ przystąpiono do
poszukiwania sprawców. Skierowanie
na miejsce dodatkowych siá policyjnych pozwoliáo w krótkim czasie na
zatrzymanie trzech mĊĪczyzn bio-

rących udziaá w pobiciu. Wszyscy są
mieszkaĔcami powiatu ostrowskiego,
mają 17, 19 i 20 lat, nie byli wczeĞniej
karani.
Niestety, w kilka godzin póĨniej
pobity cháopiec zmará w szpitalu.
Policja pod nadzorem miejscowej
prokuratury wyjaĞnia wszystkie okolicznoĞci tego zdarzenia.

Bramy
cháodnicze, segmentowe,
przemysáowe, przesuwne

Producent

tel.600 808 802

UWAGA!
ZLOT FANÓW
VOLKSWAGENA
9.07.2011, START
GODZ. 15.00

