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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
Pod wpãywem
narkotyków
25 grudnia policjanci z drogówki, patrolując miejscowoĞü Turze,
o godz. 19.30 do kontroli drogowej
zatrzymali mieszkaĔca KĊpna, jadącego oplem vectrą. Okazaáo siĊ, Īe
kierujący prowadziá samochód pod
wpáywem amfetaminy (zbadano to
przy pomocy narkotestu). PostĊpowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z KPP w Ostrzeszowie. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolnoĞci
nawet do lat 2.

Ukradã torebkč
27 grudnia w godzinach nocnych
dyĪurny policji otrzymaá zgáoszenie o
kradzieĪy, do jakiej doszáo na terenie
jednego z ostrzeszowskich lokali gastronomicznych. Nieznany sprawca
wszedá do otwartej szatni i stamtąd
ukradá damską torebkĊ. Okradziona
kobieta, przebywająca w tym czasie
w lokalu, oĞwiadczyáa, Īe w torebce
znajdowaáy siĊ dokumenty, karta do
bankomatu, pieniądze - 65zá, oraz telefon komórkowy „Nokia”. Straty wyceniono na 400zá. Policjanci z KPP w
Ostrzeszowie próbują znaleĨü sprawcĊ bądĨ sprawców kradzieĪy.

18-letni zãodziej
zatrzymany
We wtorek, 27 grudnia, policjanci z Wydziaáu Kryminalnego KPP w
Ostrzeszowie zatrzymali 18-letniego
mieszkaĔca Ostrzeszowa, który w
godzinach nocnych na terenie jednego z ostrzeszowskich lokali gastronomicznych, wykorzystując nieuwagĊ mĊĪczyzny przebywającego
w tym lokalu, z kieszeni jego koszuli
wyciągnąá telefon komórkowy marki
HTC o wartoĞci 300zá.
Policjanci odzyskali telefon i oddali go pokrzywdzonemu. SprawcĊ
kradzieĪy osadzono w policyjnej izbie
zatrzymaĔ do dyspozycji prokuratora. 18-latkowi grozi kara pozbawienia
wolnoĞci od 3 miesiĊcy do lat 5.

Pijany pensjonariusz
DPS-u wszczynaã
awantury
W czwartkowe popoáudnie, 29
grudnia, ostrzeszowscy policjanci interweniowali w jednym z Domów Pomocy Spoáecznej z naszego powiatu.
Pijany (badanie wykazaáo prawie dwa
promile alkoholu – 0,93 mg/l) 74-letni
pensjonariusz tego Domu wszczynaá
awantury, podczas których byá bardzo agresywny. Ponadto kopaá sprzĊt
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znajdujący siĊ w jego pokoju – w wyniku tego záamaá sobie prawą nogĊ.
PoniewaĪ mĊĪczyzna swoim zachowaniem stwarzaá realne zagroĪenie
dla Īycia i zdrowia swojego oraz innych osób, osadzono go w policyjnej
izbie zatrzymaĔ do wytrzeĨwienia.

Rowerzysta wjechaã
pod auto
W sylwestrową sobotĊ, 31.12.,
o godz. 10.40 w Ostrzeszowie przy
ul. Kolejowej, 83-letni mieszkaniec
Ostrzeszowa, jadący rowerem po
chodniku, nagle zjechaá na jezdniĊ
wprost pod jadącego w tym samym
kierunku opla corsĊ. Rowerzysta odniósá obraĪenia i zostaá przewieziony
do szpitala w Ostrzeszowie. Uczestnicy kolizji byli trzeĨwi. SprawcĊ kolizji - rowerzystĊ, policjanci ukarali
mandatem.

Noworoczny İart?
W Nowy Rok, tuĪ po godzinie
8.00, do KPP w Ostrzeszowie zadzwoniá
mieszkaniec Komorowa
informując, Īe miĊdzy godz. 1.30
a 8.00 z jego podwórza nieznany
sprawca ukradá przyczepkĊ samochodową. Pokrzywdzony dokáadnie
opisaá jej wygląd oraz przekazaá, pod
jakimi numerami przyczepka byáa
zarejestrowana. DyĪurny policji na
miejsce zdarzenia wysáaá funkcjonariuszy. Po dwudziestu minutach zgáaszający ponownie skontaktowaá siĊ
z dyĪurnym, informując, Īe odnalazá
swoją wáasnoĞü. Przyczepka znajdowaáa siĊ w pobliĪu zabudowaĔ sąsiada i nie miaáa Īadnych uszkodzeĔ.
CzyĪby nowa tradycja – zamiast wystawiania bram i furtek, „uprowadzenia” pojazdów. NaĞladowanie surowo
zabronione!!

NIETRZEĭWI NA
DROGACH POWIATU
2011
23.12., al. Wojska Polskiego w
Ostrzeszowie, 57-letni mieszkaniec
Ostrzeszowa, 0,37 mg/l, kierowaá
skodą super.
23.12., ul. DaszyĔskiego w
Ostrzeszowie, 56-letni mieszkaniec
Ostrzeszowa, prawie dwa promile
alkoholu (0,90 mg/l), kierowaá fiatem
126p.
26.12., Kobyla Góra, 19-letni
mieszkaniec Kobylej Góry, ponad
promil alkoholu (0,59 mg/l), kierowaá skodą felicją. Ponadto ustalono,
Īe 19-latek, kierując samochodem,
uszkodziá na jednym z parkingów zaparkowanego opla astrĊ.
26.12., ul. Gen. Sikorskiego w
Ostrzeszowie, 28-letni mieszkaniec
gm. Ostrzeszów, prawie trzy promile (1,43 mg/l), kierowaá fiatem 126p.
Kierowaá autem pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu kierowania pojazdami.
30.12., PotaĞnia, 56-letni mieszkaniec Ostrzeszowa, ponad dwa
promile alkoholu (1,01 mg/l), kierowaá
mercedesem.
31.12., ul. gen. Sikorskiego w
Ostrzeszowie, 21-letni mieszkaniec
Sycowa, ponad promil alkoholu (0,54
mg/l), kierowaá alfą romeo.

2012
01.01., ul. Przemysáowa w Grabowie, mieszkaniec gminy Czajków,

ponad dwa promile alkoholu (1,34
mg/l), kierowaá audi A6; kierowaá autem pomimo zakazu kierowania pojazdami, który wydaá Sąd Rejonowy
w Ostrzeszowie.

BLISKO NAS

Wypadek w Sãupi

30 grudnia na krajowej „11”, w
miejscowoĞci Sáupia p. KĊpnem, doszáo do wypadku drogowego. Kierujący fiatem, 19-letni mieszkaniec gm.
Baranów, wáączając siĊ do ruchu, nie
ustąpiá pierwszeĔstwa przejazdu jadącemu prawidáowo samochodowi
ciĊĪarowemu marki Mercedes, którym kierowaá 53-letni mieszkaniec
gm. Ostrzeszów. Doszáo do zderzenia. Kierowca oraz 29-letni pasaĪer
osobówki odnieĞli obraĪenia ciaáa i
zostali zabrani do szpitala.
Kierujący ciĊĪarówką byá trzeĨwy. Od kierującego fiatem, ze wzglĊdu na to, Īe byá nieprzytomny, pobrano krew do badaĔ na zawartoĞü
alkoholu w organizmie. Przyczyny i
okolicznoĞci zdarzenia ustalają kĊpiĔscy kryminalni.

Powiat
ostrzeszowski
trzeci
w Wielkopolsce
3. miejsce w Wielkopolsce i 44.
w kraju zająá powiat ostrzeszowski
w rankingu wykorzystania Ğrodków unijnych przez samorządy, jaki
skonstruowaá tygodnik „Wspólnota”. Lepsze od naszego powiatu w
województwie wielkopolskim byáy
powiaty: wrzesiĔski (13. w rankingu
ogólnopolskim) oraz pleszewski (20.
w skali kraju).
ħródáem danych dla rankingu
byáa baza wszystkich projektów,
które otrzymaáy dofinansowanie ze
Ğrodków unijnych w perspektywie finansowej 2007 – 2013 (pod uwagĊ
wziĊto zarówno projekty zakoĔczone, jak i bĊdące w trakcie realizacji, wedáug stanu na kwiecieĔ 2011
roku.
M. Kuáak

STRAĒ
Dachowały

26 grudnia w Rojowie doszło do kolizji audi A6. Na miejscu strażacy zastali samochód po dachowaniu, znajdujący w przydrożnym rowie. Kierowca wydostał się z pojazdu o własnych siłach. Strażacy odłączyli akumulatory i udzielili kierowcy pierwszej
pomocy. Straty oszacowano na 6000zł. Akcja trwała 40 minut.

fot. P. Wróbel
Podobne zdarzenie, równieĪ 26
grudnia, miaáo miejsce w Palatach
- opel astra „wylądowaá” kilkanaĞcie
metrów od drogi i dachowaá. Osobą
poszkodowaną zająá siĊ zespóá pogotowia ratunkowego. Dziaáania straĪy
polegaáy na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, odáączeniu akumulatora
oraz usuniĊciu niebezpiecznego báota
z jezdni. Akcja trwaáa okoáo 40 minut.
Straty oszacowano na 5000zá.

Plama na jezdni
27 grudnia straĪacy usunĊli plamĊ
oleju z krajowej „11” w Ostrzeszowie.
Akcja trwaáa ponad godzinĊ.

Sarna na drodze
28 grudnia straĪacy usunĊli martwą sarnĊ, blokującą pas drogi w Kotowskiem.

Paliãy sič drzwi
28 grudnia zapaliáy siĊ drzwi wejĞciowe oraz drzwi do przedpokoju na I
piĊtrze w starej kamienicy na ul. Strumykowej w Ostrzeszowie. W mieszkaniu znajdowaáy siĊ dwie starsze panie.
Akcja straĪaków trwaáa ponad
godzinĊ. Pierwsze próby gaszenie
podjĊli sąsiedzi. Straty oszacowano
na 20000zá, uratowano mienie ok.
350000zá. Prawdopodobną przyczyną

STRAįACKI PROTEST
21 grudnia ostrzeszowscy straĪacy rozpoczĊli akcjĊ protestacyjną.
Staáo siĊ tak wówczas, gdy prowadzone na najwyĪszym szczeblu rozmowy
miĊdzy naczelnymi wáadzami związku
a przedstawicielami rządu nie przyniosáy oczekiwanych rezultatów.
„Decyzja o akcji protestacyjnej
zostaáa podjĊta 19 grudnia. Wtedy
jeszcze trwaáy w Warszawie rozmowy
miĊdzy przedstawicielami naszego
związku i rządu. One nic nie przyniosáy, wobec czego w ĞrodĊ, 21 grudnia,
rozpoczĊliĞmy swój protest” – mówi dh
Przemysáaw Duszara, przewodniczący związków zawodowych w KP PSP
Ostrzeszów. „AkcjĊ protestacyjną
prowadzą nie tylko straĪacy, ale równieĪ straĪ graniczna i sáuĪby wiĊzienne. Chcemy byü traktowani tak samo
jak policja i wojsko. Zawsze sáuĪba
mundurowa byáa brana pod uwagĊ
caáoĞciowo, a tym razem zostaáa podjĊta próba podzielenia naszego Ğrodowiska, bo inaczej nie moĪna tego
nazwaü. Tu nie chodzi tylko o podwyĪki, mimo Īe od czterech lat nasze
páace są zamroĪone – chodzi teĪ o
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dosprzĊtowienie i kwestie emerytalne. PodjĊliĞmy próbĊ dogadania siĊ,
lecz okazaáo siĊ to niemoĪliwe”.
StraĪacki protest ma charakter
ogólnopolski. Jak zapewnia przewodniczący Duszara – potrwa aĪ
do skutku.
„Nasz protest odbywa siĊ
w bardzo ograniczonym zakresie. Trudno nie jechaü do
poĪaru czy na miejsce wypadku, by nieĞü pomoc ludziom
w potrzebie. Nie odmawiamy
równieĪ takiej drobnej pomocy
jak ĞciągniĊcie kota z drzewa.
Póki co, ograniczyliĞmy siĊ do
wywieszenia transparentu z
napisem: AKCJA PROTESTACYJNA. Chcemy, by zwracaá

poĪaru byáo zwarcie instalacji elektrycznej w przedpokoju mieszkania.

Nadãamane konary
30 grudnia straĪacy usunĊli nadáamane konary, zwisające nad drogą i
chodnikiem w Kotáowie.

Ognisko na Nowy Rok
W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia straĪacy otrzymali zgáoszenie o
ognisku na polu w Ostrzeszowie (ul.
Ğw. Mikoáaja). Okazaáo siĊ, Īe ognisko
rozpalono z okazji nadejĞcia Nowego
Roku; na szczĊĞcie zabawĊ nadzorowaáa dorosáa osoba. StraĪacy mimo
wszystko nakazali zagaszenie ognia.

Poİar w Marcinkach
W noc sylwestrową w Marcinkach
zapaliáa siĊ stodoáa. Akcja straĪy trwaáa blisko 4 godziny, zadysponowano
do niej 5 jednostek straĪy poĪarnej (w
sumie 23 straĪaków). Na szczĊĞcie w
wyniku poĪaru nikt nie ucierpiaá. Spaleniu ulegáa wiĊĨba dachowa z pokryciem, dwie Ğciany, ok. 8 ton sáomy i ok.
6 m3 drewna opaáowego. Straty oszacowano na 50000zá, w tym budynki
40000zá. Prawdopodobną przyczyną
poĪaru byáo zaprószenie ognia przez
osoby imiennie nieustalone.

on uwagĊ przechodniów. Nie mamy
zamiaru ani chĊci zaostrzaü tego
protestu, liczymy tylko na dobrą wolĊ
strony rządowej. Chcemy, by potraktowano nas podobnie jak policjantów
i Īoánierzy. JeĪeli oni mają coĞ przyznane od 1 lipca 2012, to i nam siĊ
taka rewaloryzacja naleĪy”.
K.J.
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ZAPISY: Przemysãaw Otwiaska, tel. 697 758 453
Paweã Nowak, tel. 698 641 433

