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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
ATAK ZIMY, TRUDNE
WARUNKI I SERIA KOLIZJI
Na Piastowskiej

W Ostrzeszowie na ul. Piastowskiej,
16 lutego, o godz. 11.40 mieszkaniec
Ostrzeszowa, kierujący renault nie zachował właściwego odstępu od jadącego przed nim vw i uderzył w niego.
Sprawcę policjanci ukarali mandatem.

W Bierzowie

16 lutego, o godz. 11.20 w Bierzowie
kierujący fordem escortem mieszkaniec
gm. Kobyla Góra, na prostym odcinku
drogi wpadł w poślizg, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do bocznego zderzenia z samochodem marki
Mercedes Sprinter. W wyniku kolizji nikt
nie ucierpiał. Sprawcę ukarano mandatem.

W Grabowie Wójtostwie

Do podobnej kolizji doszło w Grabowie Wójtostwie (16 lutego, godz.
8.20). Kierujący peugeotem partnerem
mieszkaniec Kalisza, jadąc prostym odcinkiem drogi, wpadł w poślizg, stracił
panowanie nad samochodem, zjechał
na przeciwny pas ruchu i zderzył się z
prawidłowo jadącym peugeotem 308.
Sprawcę ukarano mandatem.

W Szklarce Myślniewskiej

15 lutego (godz. 12.40) w Szklarce
Myślniewskiej mieszkaniec Ostrowa
Wlkp., kierujący oplem combo, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na lewy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym
oplem astrą. Kobieta kierująca astrą oraz
jej pasażer zostali zabrani przez pogotowie ratunkowe. Sprawcę kolizji policjanci ukarali mandatem.

Na Kolejowej

Również 15 lutego, o godz. 11.30
w Ostrzeszowie na ul. Kolejowej doszło
do kolizji. Mieszkaniec Ostrzeszowa,
kierujący samochodem marki Jelcz, nie
dostosował prędkości do panujących
na drodze warunków i najechał na tył
poprzedzającego go vw transportera.
Sprawca otrzymał mandat.

Na obwodnicy
w Grabowie

Tego samego dnia, nieco wcześniej,
bo o 9.00, doszło do kolizji w Grabowie,
na obwodnicy. Mieszkaniec Grabowa
Wójtostwa, kierujący fiatem 170, nie
dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na lewy pas
i doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym marki Man. Na szczęście w wyniku kolizji nikt nie ucierpiał.
Sprawcę ukarano mandatem.

Zatrzymany na posesji

16 lutego, po godz. 14.00 w Kuźnicy Grabowskiej policjanci zatrzymali
35-letniego mężczyznę, kierującego
daewoo matizem. Mężczyzna był nietrzeźwy – pobrano od niego krew do
badania. Sprawcę policjanci zatrzymali
na terenie jego posesji, bowiem nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Postępowanie w sprawie prowadzą policjanci
z KP w Grabowie.

Nie ustąpił

14 lutego, po godz. 11.00 w Ostrzeszowie na ul. Sienkiewicza, kierujący
mazdą mieszkaniec Ostrzeszowa nie
ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu samochodowi marki VW Passat, czym doprowadził do zderzenia aut.
Na szczęście wszyscy wyszli z tego cało.
Sprawca kolizji został ukarany mandatem.

Zatrzymano złodzieja
samochodu i benzyny

W sobotę - 11 lutego, dyżurny policji
otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży pojazdu. Z ustaleń wynikało, że nocą
z soboty na niedzielę (10/11 lutego) z
jednego z parkingów osiedlowych w
Ostrzeszowie skradziono samochód
osobowy – czerwony opel kadett. Pokrzywdzony wycenił jego wartość na
1500zł.
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Jeszcze tego samego dnia samochód odnaleziono - złodziej pozostawił
uszkodzone auto w pobliskiej miejscowości. Ślady doprowadziły policjantów
do złodzieja – okazał się nim 27-letni mieszkaniec Mikstatu – doskonale
znany tutejszym policjantom z innych
kradzieży. Mężczyznę zatrzymano do
dyspozycji prokuratora, a odzyskanego
opla zwrócono właścicielowi.
Ponadto funkcjonariusze ustalili, że
ten sam sprawca w styczniu oraz lutym
tego roku ukradł benzynę ze stacji benzynowych w powiecie ostrzeszowskim,
na łączną kwotę – 500zł. Mężczyzna
podjeżdżał pod dystrybutor, tankował
benzynę, po czym, nie płacąc za nią, odjeżdżał. Sprawca za każdym razem podjeżdżał innym samochodem. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci
z KPP w Ostrzeszowie.

Obywatele narodowości
romskiej ukradli
pieniądze

Policjanci z KPP w Ostrzeszowie poszukują kobiety i mężczyzny – najprawdopodobniej narodowości romskiej,
którzy w minioną sobotę (18 lutego) w
Ostrzeszowie, po godz. 13.00, weszli do
prywatnego domu, w którym mieszka
80-letni mężczyzna. „Nieproszeni goście”, wykorzystując nieuwagę starszego pana, ukradli z jego nocnego stolika znaczną kwotę pieniędzy, po czym
opuścili dom i odjechali w nieznanym
kierunku.
Policjanci z KPP w Ostrzeszowie
prowadzą czynności, zmierzające do zatrzymania sprawców.

APELUJEMY po raz kolejny, do
osób starszych, samotnie mieszkających, o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
Obce osoby (przeważnie jest ich dwoje, troje, czworo) wchodzą „na siłę” do
domu, niejednokrotnie wykorzystują
koce, obrusy, narzuty… w celu zasłonięcia pola widzenia bądź zwrócenia uwagi
domownika na oferowane przedmioty.
Następnie „oszuści” zabierają pieniądze,
kosztowności i uciekają.
Apelujemy, aby nie otwierać drzwi
wejściowych nieznanym osobom, a jeżeli goście stają się natarczywi, należy
niezwłocznie zadzwonić pod numer
alarmowy 997 z prośbą o interwencję.
Ważne jest także, aby zapamiętać jak
najwięcej szczegółów (nr rejestracyjny
pojazdu, kolor) - pozwoli to na szybką
identyfikację sprawców.

„Czołówka”

W minioną niedzielę (19 lutego), o
godz. 13.00 na trasie z Ostrzeszowa do
Szklarki Myślniewskiej doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów.
Sprawcą kolizji był mieszkaniec Oławy,
kierujący seatem leonem. Mężczyzna,
jadąc prostym odcinkiem drogi, nie dostosował prędkości do panujących na
drodze warunków, stracił panowanie
nad pojazdem i zjechał na przeciwny
pas ruchu, doprowadzając do zderzenia
czołowego z samochodem marki Opel
Zafira. Sprawca został ukarany otrzymał
mandatem.

Lubi wypić?

W piątek, 17 lutego, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży na
terenie jednego ze sklepów samoobsługowych w Ostrzeszowie. Nieznany
sprawca, wykorzystując nieuwagę pracowników sklepu, ukradł dwie butelki
spirytusu o łącznej wartości 157zł.
Na miejsce udał się dzielnicowy,
który ustalił i zatrzymał sprawcę kra-

dzieży sklepowej. Złodziejem okazał się
28-letni mieszkaniec naszego powiatu ,
znany już tutejszej policji z innych kradzieży.
W toku dalszych czynności ustalono, że ten sam sprawca, w tym samym
sklepie w alkohol „zaopatrywał” się już
od środy (15 II 2012r.). Mężczyzna podchodził do regału z alkoholem, z którego ściągał po dwie butelki napojów
procentowych, łup, zamiast do koszyka,
wkładał pod ubranie. 28-letni złodziej w
ten sposób ukradł przez trzy dni łącznie
sześć butelek (spirytus i jedna butelka
wódki). Wartość skradzionych trunków
została wyceniona na ponad 500zł. Mężczyzna przyznał się do zarzucanej mu
kradzieży, za swój czyn odpowie przez
Sądem Rejonowym w Ostrzeszowie.

TYDZIEŃ POMOCY
OFIAROM PRZESTĘPSTW!!!

Zasadniczym celem tej inicjatywy
jest zwrócenie szczególnej uwagi na
potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych
przestępstwem.
W związku z akcją, w dniach 20-25
lutego br., ostrzeszowscy policjanci
będą udzielać informacji i porad. Osoby,
chcące skorzystać z pomocy, dowiedzą
się, gdzie uzyskać:
- poradę prawną,
- pomoc psychologa i terapeuty,
- pomoc pracownika socjalnego.
Dyżury pełnione będą w dniach 2025 lutego 2012 roku w godzinach 10.0012.00 w budynku KPP w Ostrzeszowie
przy ul. Zamkowej 27, pok. nr 30, 34.

POLICJA POSZUKUJE
ŚWIADKÓW

3 lutego br. właściciel firmy stolarskiej na ul. Kaliskiej w Kraszewicach
znalazł na terenie firmy 44-letniego
mężczyznę z drewnianym zrzynkiem
wbitym w oko. Mężczyzna ten od czasu do czasu, przychodził do zakładu i
otrzymywał zrzynki na opał. Jak zeznał
właściciel i jeden z pracowników, feralnego dnia zakład nie pracował, poszkodowany więc, prawdopodobnie próbując dostać się na jego teren przez płot,
upadł i nadział się na zrzynki. Na skutek
poniesionych obrażeń zmarł w szpitalu.
Policja ponadto ustaliła, że mężczyzna
był w stanie nietrzeźwości – miał prawie
2 promile alkoholu we krwi.
Z uwagi na fakt, iż również do
gazety docierają informacje, że okoliczności zdarzenia były zupełnie
inne, w celu wszechstronnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności, policjanci prowadzący postępowanie w
tej sprawie proszą wszystkie osoby,
które posiadają jakąkolwiek wiedzę
na temat tego zdarzenia o kontakt
osobisty lub telefoniczny z Komisariatem Policji w Grabowie nad Prosną
- tel. 62 7324 330, 997 lub z Komendą
Powiatową Policji w Ostrzeszowie.
Gdyby zachodziła konieczność
zachowania anonimowości świadków, policja jest w stanie taką anonimowość zapewnić.

W Bukownicy

W piątek, 17
lutego, tuĪ przed
godz. 10.00 w Bukownicy mieszkanka Lewkowa, kierująca daewoo nexią,
nie
dostosowaáa
prĊdkoĞci do panujących na drodze
warunków, straciáa
panowanie nad autem i doprowadziáa do zderzenia z
prawidáowo jadącym ¿atem scudo,
którym równieĪ kierowaáa kobieta.

STRAĒ
14 lutego
na ul. KoĞciuszki
w Ostrzeszowie
miaáa miejsce kolizja
¿ata punto
i nissana.
Przyczyną
zdarzenia
byáo niezachowanie zasad
bezpieczeĔstwa przez kierowcĊ ¿ata.
Na szczĊĞcie w kolizji nikt nie ucierpiaá. Dziaáania straĪaków polegaáy na

Nie potraÀã ruszyþ
15 lutego na ul. KoĞciuszki w
Ostrzeszowie samochód ciĊĪarowy
marki Volvo (z naczepą) stanąá „na
Ğwiatáach” i nie potra¿á sam ruszyü z
miejsca. StraĪacy odholowali pojazd
poza skrzyĪowanie.

Zadymião
16 lutego doszáo do poĪaru kotáowni w budynku mieszkalnym na

(osoby do sprawdzania i naprawy urządzeĔ elektronicznych)
Wymagania:

•
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Kolizja na KoĤciuszki

Poszukujemy:
Serwisanta sprzĊtu AGD i RTV
•
•

Obie panie byáy trzeĨwe. SprawczyniĊ ukarano mandatem.

doĞwiadczenie na podobnym stanowisku
mile widziana znajomoĞü rynku sprzĊtu AGD i RTV takich marek jak
Philips, Samsung
samodzielne rozwiązywanie problemów
Cv prosimy wysyáaü na adres:
„Kleks” Piotr Bielasty, ul. PowstaĔców Wlkp. 16, 63-500 Ostrzeszów
lub mailowo: beatatusze@o2.pl

StaĪysty
- osoby chĊtne do podjĊcia staĪu, zapraszamy na rozmowĊ od pn do pt od
14.00 do 15.00

usuniĊciu pojazdów z jezdni oraz jej
posprzątaniu. Straty oszacowano na
7000zá.
ul. JagielloĔczyka w Ostrzeszowie.
W momencie zgáoszenia w budynku
znajdowaáy siĊ dwie osoby, w tym
jedna na wózku inwalidzkim. Jedna
z osób opuĞciáa budynek samodzielnie, drugą ewakuowali straĪacy. Na
miejsce przybyáo teĪ pogotowie, u nikogo nie stwierdzono jednak Īadnych
uszczerbków na zdrowiu. Po przybyciu straĪacy stwierdzili, Īe silne zadymienie pochodzi z zanieczyszczonych kanaáów pieca – jak siĊ okazaáo,
poĪaru w rzeczywistoĞci nie byáo.

Telewizor w ogniu
16 lutego w Kotáowie w jednym z
budynków zapaliá siĊ telewizor – przyczyną byáo zwarcie wewnątrz odbiornika. PoĪar ugaszono przy pomocy
gaĞnicy proszkowej jeszcze przed
przybyciem straĪaków.

Roztopy dajĈ sič we
znaki
19 lutego straĪacy wypompowali wodĊ z posesji i piwnic budynków
mieszkalnych w Pisarzowicach oraz
w Ostrzeszowie na ul. Sikorskiego.

KUCHENNE – SZAFY
ZABUDOWY WNêK
OD PROJEKTU DO MONTAĈU

Nowy sklep Àrmowy:
ul. Sienkiewicza 4
(naprzeciw Rolnika)
kom. 692 899 167

P.P.U.H. Meble G. Masztalerz
ul. Powst. Wlkp. 35c. Ostrzeszów
tel. 62 730-03-85,
www.masztalerz.com.pl

