18.01.2012

3
Nie dostosowaã prčdkoĤci

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

Samobójcza Ĥmierþ
policjanta

14 stycznia ok.
godz. 12.45 w Pustkowiu Póánocnym doszáo
do kolizji drogowej.
Mieszkaniec gm. Doruchów, kierujący renault megane, nie dostosowaá prĊdkoĞci do
warunków panujących
na drodze, w nastĊpstwie czego wpadá w
poĞlizg, uderzyá w jadącego przed nim vw
polo i wpadá do rowu.
Uczestnicy zdarzenia
byli trzeĨwi. Sprawca, za spowodowanie
kolizji, zostaá ukarany
mandatem.

Nasza redakcja dowiedziaáa siĊ, Īe jeden z ostrzeszowskich policjantów
popeániá samobójstwo.
KPP w Ostrzeszowie potwierdza, Īe 15 stycznia zostali poinformowani o
nagáym zgonie policjanta z ich jednostki, bĊdącego w czynnej sáuĪbie. Dochodzenie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury.

POLICJA
Pijana uderzyła
w słup
9 stycznia, tuż przed godz. 19.00,
w Rogaszycach 35-letnia mieszkanka
Ostrzeszowa, kierująca motorowerem
marki Baccari, nagle zjechała na prawe
pobocze i uderzyła w przydrożny słup
energetyczny. Kobietę przewieziono do
szpitala.
Okazało się, że motorowerzystka
była nietrzeźwa, przeprowadzone badanie wykazało ponad 1,5 ‰ alkoholu
(0,88 mg/l). Postępowanie w sprawie
prowadzą policjanci z KPP w Ostrzeszowie.

Zostawił, więc ukradli
W piątek (6 stycznia) na terenie
jednego z lokali gastronomicznych w
Ostrzeszowie nieznany dotąd sprawca,
wykorzystując nieuwagę 22-letniego
mężczyzny, który pozostawił na stoliku telefon komórkowy marki Samsung,
ukradł go. Pokrzywdzony wycenił straty
na 580zł. Ostrzeszowscy policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia złodzieja.

16-latka ukradła
telefon
2 stycznia na terenie jednego z gimnazjów w pow. ostrzeszowskim jednej z
uczennic skradziono telefonu komórkowy marki Samsung o wartości 300zł. Okazało się, że „komórkę” ukradła 16-letnia
mieszkanka gminy Doruchów – uczennica tej samej szkoły. Dziewczyna za
popełniony czyn odpowie przed Sądem
Rodzinnym i Nieletnich w Ostrzeszowie.

Renault w opla
14 stycznia ok. godz. 14.25 w Ostrzeszowie na ul. Wieluńskiej mieszkanka gm.
Doruchów, kierująca renault megane,
na łuku drogi nie dostosowała prędkości
jazdy do warunków atmosferycznych,
zjechała na przeci ny pas jezdni i doprowadziła do zderzenia z prawidłowo
jadącym oplem corsą. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał; kierujący byli
trzeźwi. Sprawczynię kolizji ukarano
mandatem.

Wpadł w poślizg
15 stycznia, tuż po godz. 22.00, w
Grabowie Wójtostwie kierujący oplem
astrą mieszkaniec gm. Kraszewice, nie
dostosował prędkości jazdy do panujących na drodze warunków, wpadł w
poślizg, zjechał na przeciwny pas ruchu i
zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka
oplem vectrą. Na szczęście i w tej kolizji nikt nie ucierpiał; obaj kierujący byli
trzeźwi. Za spowodowanie kolizji sprawcę ukarano mandatem.
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10.01., Jelenie, 29-letni mieszkaniec
gm. Kraszewice, ponad dwa promile alkoholu (1,02 mg/l), kierował audi.
13.01., Siedlików, 33-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów, 0,28 mg/l , kierował
fordem escortem.
15.01., Kobyla Góra, 20-letni mieszkaniec Pisarzowic, ponad 1,5 ‰ alkoholu (0,78 mg/l), kierował oplem vectrą.
15.01., ul. gen. Sikorskiego, Ostrzeszów, 36-letni mieszkaniec Ostrzeszowa,
ponad 1,5 ‰ alkoholu (0,73 mg/l), kierował vw golfem. Ponadto okazało się, że
mężczyzna kierował pomimo wydanego
przez sąd zakazu kierowania pojazdami.
15.01., Kobyla Góra, mieszkaniec
gm. Kobyla Góra, ponad promil alkoholu
(0,58 mg/l), kierował vw golfem.

10 stycznia o godz.
8.20 w Grabowie na ul.
Ostrzeszowskiej mĊĪczyzna (mieszkaniec pow. kĊpiĔskiego), kierujący samochodem ciĊĪarowym marki
Daf z naczepą, nie ustąpiá
pierwszeĔstwa przejazdu i
doprowadziá do zderzenia z
¿atem bravo. Kierowca ¿ata
odniósá obraĪenia i zostaá
przewieziony do szpitala.

Nie przyjĈã mandatu

Złodzieje elektronarzędzi
zatrzymani
We wtorek, 9 stycznia, ostrzeszowscy kryminalni ustalili i zatrzymali 33-letniego mieszkańca naszego powiatu,
który w pierwszych dniach listopada
2011r. w miejscowości Myje, w godzinach
nocnych, z pomieszczenia gospodarczego ukradł kilka elektronarzędzi różnego
typu. Właściciel skradzionego sprzętu
wycenił straty na 1640zł. Sprawca w
chwili zatrzymania był nietrzeźwy – przeprowadzone badanie wykazało prawie
dwa promile alkoholu (0,91 mg/l). Mężczyzna został zatrzymany do dyspozycji
Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie, umieszczono go w policyjnej izbie
zatrzymań w tutejszej komendzie.
W toku dalszych czynności funkcjonariusze zatrzymali kolejnych trzech
sprawców podejrzanych o dokonanie
szeregu kradzieży różnego rodzaju elektronarzędzi. Sprawcy to również mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego, w wieku od 29 do 35 lat.
Policjanci z KPP w Ostrzeszowie nadal prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Odzyskane elektronarzędzia zwrócono właścicielom.

Obaj kierujący byli trzeĨwi.
Kierujący ciĊĪarówką nie zgodziá siĊ z ustaleniami
policji i nie przyjąá mandatu. Policjanci skierowali do
Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie wniosek o ukaranie sprawcy.

Odprawa roczna policji
Odprawa sáuĪbowa, podsumowująca dziaáalnoĞü Komendy
Powiatowej Policji w Ostrzeszowie
odbyáa siĊ 11 stycznia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Na
odprawĊ przybyá zastĊpca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu inspektor Romuald Miling.

W spotkaniu udziaá wziĊli
przedstawiciele samorządu poSklep z odzieżą damską i męską

„ATENA”
ul. Kolejowa 25
Ostrzeszów

NIETRZEŹWI
NA DROGACH POWIATU
Z A P R A S Z A M Y !

BERLINNE

Sklep z oryginalnymi art. zachodnimi

POLECA
Po konkurencyjnych cenach

• Chemiõ gospodarczð
• Kosmetyki pielõgnacyjne
• Delikatesy

Sklep stacjonarny
Ostrzeszów ul. Wã.Jagieããy 45
Pon-Pt 12.00 do 18.00
Sobota 9.00 do 13.00
Sklep internetowy
www.berlinne.pl
ZAPRASZAMY

wiatu ostrzeszowskiego: starosta,
wicestarosta oraz przewodnicząca
Rady Powiatu, a takĪe przedstawiciele samorządów miejskich i
gminnych. W odprawie uczestniczyá takĪe prezes Stowarzyszenia
Bezpieczny Powiat.
Jak wynika z przedstawianych
na odprawie statystyk, wykrywalnoĞü w pracy dochodzeniowo – Ğledczej w powiecie ostrzeszowskim wynosi 85,9%, a udziaá
procentowy powiatu we wszystkich
postĊpowaniach wszczĊtych w minionym roku w Wielkopolsce wynosi 1,35 %. Poziom przestĊpczoĞci
w powiecie ostrzeszowskim byá
wyĪszy niĪ w roku 2010.
Magdalena Kuáak
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Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A
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