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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.

Policjant mieszka w
Ostrowie Wlkp. W dniu
zdarzenia nie peániá sáuĪby. Komendant Dariusz
Bieniek
poinformowaá,
Īe policjant ten zostaá juĪ
zawieszony w peánieniu
obowiązków sáuĪbowych.
Obecnie
podejmowane są dalsze czynnoĞci
sáuĪbowe w stosunku do
niego i nie moĪna wykluczyü, Īe moĪe siĊ to zakoĔczyü wydaleniem ze
sáuĪby.

Narkotykowy biznes
w Bukownicy

fot. OSP Przygodzice

SprawcĈ byã
nietrzeĮwy policjant
Sprawcą zdarzenia drogowego, do jakiego doszáo
8 grudnia na drodze K 11 w
Antoninie, o czym pisaliĞmy
w poprzednim numerze, byá
nietrzeĨwy policjant, pracujący w KPP w Ostrzeszowie.
Przypomnijmy
zdarzenie:
citroen, którym kierowaá policjant, wpadá w poĞlizg, a
nastĊpnie dachowaá.
Jak informuje zastĊpca
prokuratora
okrĊgowego
- Janusz Walczak, po przeprowadzonym na miejscu
badaniu okazaáo siĊ, Īe policjant miaá w wydychanym
powietrzu blisko promil al-

koholu. Ponadto pobrano od
niego krew do badania na
zawartoĞü alkoholu. Wyniki
badania krwi nie są jeszcze
znane.
MĊĪczyĨnie zostaá postawiony zarzut popeánienia
przestĊpstwa z art. 178a.
§ 1. Kk: „Kto, znajdując siĊ
w stanie nietrzeĨwoĞci lub
pod wpáywem Ğrodka odurzającego, prowadzi pojazd
mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoĞci
albo pozbawienia wolnoĞci
do lat 2”.

POLICJA
Pijany na drodze
10 grudnia, tuż po godz. 19.00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że na
drodze w Książenicach leży nietrzeźwy
mężczyzna. Ze względu na niską temperaturę, która zagrażała jego zdrowiu
i życiu, policjanci podjęli decyzję o
umieszczeniu mężczyzny w policyjnej
izbie zatrzymań aż do wytrzeźwienia.

Nie lubi bratowej?
Przed północą - 10 grudnia, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie od
46-letniej mieszkanki Ostrzeszowa, że
została pobita przez swoją bratową. Jak
się okazało, kobieta była pod wpływem
alkoholu – przeprowadzone badanie
wykazało 1,43mg/l i nie została przez
nikogo pobita, lecz spadła ze schodów,
wskutek czego doznała urazu nogi.

Wyścigi na parkingu
12 grudnia tuż po godz. 10.00 na
parkingu przy ul. Kąpielowej trzech
młodych mężczyzn urządziło sobie
wyścigi samochodowe. Zachowanie
sprawców było niebezpieczne, ponieważ na parkingu stały też inne samochody. Cała trójka została ukarana
mandatem.

Znaleziony na śniegu w
lesie
12 grudnia, po godz. 11.00 do KPP w
Ostrzeszowie karetka pogotowia przywiozła mężczyznę, który leżał na śniegu
na dukcie leśnym w Szklarce Myślniewskiej. Okazało się, że był pijany – prawie
3‰ alkoholu. Policjanci ustalili dane
osobowe mężczyzny, który uporczywie podawał nieprawdziwe informacje.
Mężczyznę odwieziono do jego miejsca
zamieszkania i przekazano ojcu.

Okradli 87-letnią kobietę
Do tego zdarzenia doszło 12 grudnia, o godz. 11.00 w Kaliszkowicach Kaliskich.
Do domu 87-letniej kobiety weszły
nieznane osoby, najprawdopodobniej
narodowości romskiej, i wykorzystując
jej nieuwagę ukradły z drugiego pokoju
500zł. Następnie sprawcy wyszli z domu
i odjechali w nieznanym kierunku. Policja prowadzi czynności zmierzające do

W miniony wtorek (11
grudnia) policjanci z Wydziaáu
Kryminalnego KPP w Ostrzeszowie zatrzymali 18-letniego
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zatrzymania złodziei.

Zderzyły się dwa jumpery
Do tej kolizji doszło 12 grudnia, po
godz. 13.00 w Rojowie. Mieszkaniec
Bielska Białej, kierujący citroenem jumperem, oraz mieszkaniec Ostrzeszowa,
kierujący również citroenem jumperem, podczas manewru wymijania nie
zachowali należytych środków ostrożności i doprowadzili do bocznego zderzenia samochodów. Sprawcy zostali
ukarani mandatem.

I znowu jumper
Również 12 grudnia doszło do kolizji na ul. Kaliskiej w Grabowie. Kierujący citroenem jumperem, mieszkaniec
gm. Grabów, nie dostosował prędkości
do warunków panujących na drodze,
przez co stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w
znak drogowy. Mężczyznę ukarano
mandatem.

mĊĪczyznĊ, mieszkaĔca wsi Bukownica, który
handlowaá narkotykami
- marihuaną.
Policjanci obserwowali mĊĪczyznĊ juĪ
od dáuĪszego czasu,
sprawdzali, gdzie przebywa, które miejsca
najczĊĞciej odwiedza
oraz z kim i gdzie siĊ
spotyka.
Na podstawie zebranych informacji funkcjonariusze wiedzieli,
w jaki sposób 18-latek
sprzedaje narkotyki.
W chwili zatrzymania w kieszeni kurtki
sprawcy
znaleziono
trzy woreczki z narkotykiem.
Natomiast w jego mieszkaniu

który okradał swoją 87-letnią ciocię.
Sprawca odwiedzał swoją ciocię prawie codziennie od początku 2012
roku. „Wzorowy” krewny opiekował
się 87-latką, zajmował się jej domem,
robił zakupy, sprzątał w pokojach.
Jego rola widocznie bardzo mu odpowiadała, ponieważ sprzątając, wynosił z domu pieniądze, drogocenne przedmioty oraz biżuterię wartą
2500zł, którą następnie sprzedawał w
lombardzie. Mężczyźnie grozi kara 5
lat pozbawienia wolności.

Awanturnik
15 grudnia, po północy dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że w
jednym z mieszkań ostrzeszowskiej
kamienicy awanturuje się mężczyzna.
Policjanci udali się pod wskazany adres, gdzie zastali awanturnika, który
zakłócał ciszę nocną. Mężczyznę ukarano 200-złotowym mandatem.

Uderzył i odjechał
12 grudnia, po godz. 15.00 na ul.
Norweskiej w Ostrzeszowie nieznany
sprawca uszkodził zaparkowany samochód marki Opel Corsa i oddalił się z
miejsca zdarzenia. Policjanci prowadzą
czynności zmierzające do ustalenia
sprawcy.

Okradał ciocię
13 grudnia ostrzeszowscy policjanci zatrzymali do dyspozycji prokuratora
35-letniego mieszkańca gm. Mikstat,
Rodzice Szkoáy Podstawowej
w PotaĞni zapraszają na niezapomniany
WIECZOREK KARNAWAàOWY
19.01.2013r., godz. 19.00,
cena 130zá od pary,
SALA MYJE
Do taĔca przygrywa zespóá
WENUS
WyĞmienite menu
p. Reginy Nieáacnej.

Zapisy do 11.01.2013r.
p Aneta Szadkowska –
p.
Myje, tel. 603 513 059
p. Barbara Grzyb
– PotaĞnia
tel. 783 902 195

GOĝCINIEC
MISONI
W RZETNI
Zaprasza na

BAL
SYLWESTROWY!
Cena 300zá od pary.

RozpoczĊcie
o godz. 19.00.
tel. 62 791-49-40
lub 665 511 625

w sza¿e znaleziono plastikową
butelkĊ, a w niej 25 poporcjowanych woreczków z marihuaną,
áącznie 27 gramów.
Jak
ustalili
kryminalni,
mĊĪczyzna od listopada br. do
tej pory rozprowadziá wĞród
mieszkaĔców powiatu ostrzeszowskiego ok. 300 gramów

narkotyku.
Za czyn ten grozi mu kara
pozbawienia wolnoĞci do 10 lat.
Policja jest oszczĊdna w
udzielaniu informacji, bo sprawa jest rozwojowa i nie wyklucza siĊ dalszych zatrzymaĔ w
tej sprawie.
(jot)

Kradzieİe
w ostrowskiej galerii

Dwóch sprawców
kradzieĪy zostaáo zatrzymanych w poprzedni weekend na terenie
ostrowskiej galerii. Záodzieje próbowali skraĞü
róĪnego rodzaju odzieĪ.
Za kradzieĪ grozi im do
5 lat wiĊzienia.
Znane powiedzenie:

Nietrzeźwi na drogach
powiatu
10.12., godz. 14.00, Grabów,
45-letni mieszaniec gm. Grabów
(0,5mg/l); kierował rowerem;
12.12., godz. 19.00, Przedborów,
mieszkaniec gm. Grabów (0,14mg/l);
kierował oplem vectrą;
13.12., godz. 17.00, Ostrzeszów,
ul. Leśna, 38-letni mieszkaniec gm.
Ostrzeszów, ponad 1,5‰ alkoholu;
kierował seatem;
13.12., godz. 20.00, Ostrzeszów
ul. Powstańców Wlkp., 40-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów, prawie 2,5‰
(1,13mg/l); kierował fordem ka;
14.12., godz. 23.00, Książenice,
41-letni mieszkaniec gm. Grabów, prawie 4‰ alkoholu (1,92mg/l); kierował
fordem galaxy;
15.12., godz. 15.00, Frużów, 50-letni mieszkaniec woj. łódzkiego, ponad
1‰ alkoholu (1,05mg/l); kierował fordem escortem.

„do trzech razy sztuka”, w przypadku
20-letniej mieszkanki powiatu ostrzeszowskiego nie sprawdziáo siĊ. Máoda
kobieta w trzech sklepach ostrowskiej
galerii skradáa m.in. bluzki, spodnie,
spódnice o áącznej wartoĞci ponad
800zá. Wpadáa za trzecim razem, kiedy
przechodziáa przez bramki alarmowe
jednego ze sklepów. Natychmiastowa
reakcja sprzedawczyni pozwoliáa na
jej zatrzymanie. Policjanci w torbach
20-latki znaleĨli kilkanaĞcie sztuk róĪnego rodzaju odzieĪy.
Kolejnym amatorem áatwego zysku okazaá siĊ 26-letni mieszkaniec
Biaáegostoku. MĊĪczyzna ten skradá
dwie kurtki o áącznej wartoĞci ponad
tysiąca záotych. CzujnoĞü sklepowej
ochrony i jemu uniemoĪliwiáa opuszczenie ostrowskiej galerii.
Zarówno kobiecie, jak i mĊĪczyĨnie Ğledczy juĪ postawili zarzuty
kradzieĪy mienia, za co grozi do 5 lat
pozbawienia wolnoĞci.

UWAGA! WAįNE
INFORMACJE!

NastĊpny numer „Czasu Ostrzeszowskiego” bĊdzie w sprzedaĪy dopiero w poniedziaáek
– 31 grudnia.
W wigiliĊ BoĪego Narodzenia
– poniedziaáek
– redakcja bĊdzie nieczynna!
Za utrudnienia przepraszamy!

WIELKA,
ģWIćTECZNA
WYPRZEDAį
SPRZČTU
AGD i RTV

ATRAKCYJNY SYSTEM
RATALNY
P
PIERWSZA
RATA PO
WIELKANOCY
JAMO AGD RTV
Jan Ceremuga
p. 7
ul. PowstaĔców Wlkp.
Ostrzeszów

