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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
Rybni kłusownicy
Ostatniego dnia lipca, przed godziną 20.00, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o ujęciu obywatelskim, na gorącym uczynku, dwóch mężczyzn, którzy
kłusowali na stawie w Gospodarstwie
Rybackim w Czajkowie (zdążyli ukraść
dwie ryby).
Amatorzy nie swoich rybek to mężczyźni w wieku 36 i 37 lat (mieszkańcy
powiatu ostrzeszowskiego). Za kłusownictwo każdy z nich otrzymał mandat w
wysokości 300zł.

Leśnej w Ostrzeszowie, na przejściu dla
pieszych został potrącony mężczyzna.
Policjanci na miejscu zdarzenia ustalili,
że sprawcą był, kierujący samochodem
osobowym marki VW Golf, mieszkaniec
gm. Doruchów, który nie zachował odpowiedniej ostrożności w okolicy oznakowanego przejścia dla pieszych.
Poszkodowanego
przechodnia
przewieziono do szpitala w Ostrzeszowie.
Sprawca był trzeźwy. Za spowodowanie kolizji policjanci ukarali go mandatem.

Trzy kradzieże w jednym dniu
30 lipca policjanci trzykrotnie byli
kierowani do sklepów w Ostrzeszowie
w związku z kradzieżami. W dwóch przypadkach sprawcami były osoby nieletnie.
Do pierwszej interwencji dyżurny
skierował policjantów po godzinie 17.00.
Pracownik sklepu spożywczo-przemysłowego na ul. Sportowej zawiadomił, że dzięki monitoringowi ujawnił
kradzież. Z zapisu wynikało, że dwaj
chłopcy przez dwa dni (29-30 lipca) wynieśli trzy płyty DVD z grami komputerowymi. Straty zostały wycenione na
240 zł.
Przyglądając się zapisowi z monitoringu, policjanci od razu ustalili sprawcę, który skradzione płyty chował pod
koszulkę. Pomysłodawcą „skoku na gry”
był 17-latek, ale towarzyszący mu 16-latek wybierał płyty, które starszy kolega
wynosił ze sklepu. Łupem podzielili się
jeszcze z trzecim, też 16-letnim kolegą.
Wszyscy trzej staną przed sądem 16-latkowie przed sądem dla nieletnich,
17-latek przed sądem karnym.
Do drugiej kradzieży doszło godzinę później, w tym samym sklepie. Krótko
po odejściu policjantów jeden z pracowników ujął na gorącym uczynku dwie
12-latki, które ukradły artykuły spożywcze o łącznej wartości 9,16 zł. Skradziony
towar zwrócono do sklepu.
Dziewczynki przekazano rodzicom;
policjanci przeprowadzili rozmowę wychowawczą.
Trzecia kradzież miała miejsce po
godzinie 19.00 w sklepie samoobsługowym na ul. Leśnej. Tym razem sprawcą
był mężczyzna, który usiłował wynieść
z marketu artykuły spożywcze o łącznej
wartości blisko 100 zł. Sprawca został
„przechwycony” przez obsługę sklepu
i przekazany policjantom. Towar wrócił
na półki sklepowe, a złodziej został ukarany 500-złotowym mandatem.

Znowu potrącenie na pasach
30 lipca, przed godz. 18.00 na ul.

Od redakcji
Kiedy wreszcie kierowcy zaakceptują fakt, że bezwzględnie należy
przepuścić pieszego, znajdującego
się na pasach, a w okolicy przejść
trzeba, też bezwzględnie, zwolnić i
wzmóc uwagę. Cała cywilizowana Europa już od dawna się do tego stosuje, a my ciągle zapóźnieni, jak Trzeci
Świat.

Czołowo
30 lipca, po godz. 10.00 na ul. Lazurowej w Ostrzeszowie doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych.
Mieszkaniec Galewic, kierujący audi 80,
nie dostosował prędkości do panujących
warunków na drodze, w następstwie
czego doprowadził do czołowego zderzenia z vw polo. Kierowca audi ukarany
został mandatem.

Mandat za brak
odpowiedzialności
Późnym wieczorem - 29 lipca, w Kraszewicach na ul. Wieluńskiej, na drogę,
wprost pod nadjeżdżające renault megane, wybiegł nagle pies. W wyniku zderzenia uszkodzony został zderzak auta.
Funkcjonariusze ustalili, do kogo
pies należał; właścicielkę ukarano mandatem za niewłaściwe zabezpieczenie
zwierzęcia (art. 77 kw).

Trzy razy nie:
nie zapiął pasów, nie miał
dokumentów, nie przyjął mandatu
W niedzielę (28 lipca), po godzinie
20.00 w Grabowie policjanci do kontroli
drogowej zatrzymali 20-letniego mężczyznę (mieszkaniec gm. Grabów), kierującego samochodem osobowym marki
Opel. 20-latek nie miał zapiętych pasów,
nie posiadał także przy sobie dokumentów, uprawniających do kierowania pojazdem.
Za popełnione wykroczenia policjanci zaproponowali mandat karny kredytowany; kierujący skorzystał z pouczenia i odmówił jego przyjęcia. Zostanie
więc skierowany wobec niego wniosek

Zapłacił, a towaru nie dostał
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Motorowerem w osobówkę

Mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego w pierwszych dniach lipca 2013 r.
za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego zakupił towar, za który
wpłacił 500 zł. Do chwili obecnej zapłacony towar nie dotarł pod wskazany adres.
Policjanci do walki z przestępczością
internetową prowadzą działania, mające
na celu ustalenie i zatrzymanie oszusta.

Nie umiał, więc stuknął?
Około godz. 13.00, 1 sierpnia, na
jednym z parkingów przed sklepem w
Ostrzeszowie mieszkaniec Rojowa, kierujący mazdą, podczas cofania uderzył
w samochód marki Opel Astra. Okazało
się, że kierowca mazdy nie miał w ogóle
prawa jazdy; policjanci ukarali go mandatem.

Agresywny syn
2 sierpnia, po godz. 18.00 dyżurny
policji otrzymał zgłoszenie od mieszkanki Doruchowa, że jej syn się awanturuje i
jest agresywny. Mężczyzna był nietrzeźwy (prawie 3‰ alkoholu!), rozbijał przedmioty użytku domowego, atakował
matkę. Awanturnik nie reagował na polecenia funkcjonariuszy, dlatego podjęto
decyzję o zatrzymaniu go w policyjnej
izbie wytrzeźwień.

Kolizja w Parzynowie
Wieczorem, 2 sierpnia, w Parzynowie
mieszkaniec Parzynowa, kierujący ciągnikiem rolniczym marki Zetor, wyjeżdżając
z drogi podporządkowanej, nie ustąpił
pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem
marki Peugeot. Sprawcę ukarano mandatem.

Do tego wypadku doszło przed południem - 2 sierpnia, w Potaśni. 47-letnia
mieszkanka gm. Ostrzeszów, kierująca motorowerem, na drodze podporządkowanej nie ustąpiła pierwszeństwa samochodowi marki Kia Picanto, którym również
kierowała kobieta, i doprowadziła do zderzenia. Obie panie zostały przewiezione
do szpitala w Ostrzeszowie. Kierująca samochodem była trzeźwa, od motorowerzystki pobrano krew do badania na zawartość alkoholu.
Trwają czynności w tej sprawie.

Audi do rowu

Do tego zdarzenia doszło 31 lipca,
po godz. 17.00, w
Kuźnikach. Mieszkaniec Posad, kierujący audi a6 w wyniku
nagłego hamowania
przez poprzedzający
go samochód marki
VW Passat, najprawdopodobniej chcąc
uniknąć zderzenia
aut, wjechał do przydrożnego rowu. Trzy
osoby podróżujące
audi trafiły do szpitala.
Kierowca passata zbiegł z miejsca zdarzenia. Policjanci poinformowali o tej sytuacji dyżurnego Policji w Ostrowie Wlkp., niestety „uciekiniera” nie udało się już zatrzymać.

Miał przy sobie narkotyki

Kolizja
koão Polo

2 sierpnia w Myślniewie policjanci podjęli czynności służbowe wobec
20-letniego mieszkańca Kępna, który miał przy sobie 1 gram marihuany.
Sprawca trafił do aresztu; za posiadanie
narkotyków grozi mu do trzech lat więzienia. Dalsze działania w tej sprawie prowadzi KPP w Ostrzeszowie.

Uderzył w rogatki kolejowe
Do tego zdarzenia doszło w sobotę
- 3 sierpnia, w miejscowości Pustkowie.
20-letni mieszkaniec pow. ostrzeszowskiego, kierujący samochodem ciężarowym marki Iveco, przez nieuwagę
uderzył w rogatki kolejowe, które były
akurat zamykane. Mężczyznę ukarano
mandatem.

29 lipca w Ostrzeszowie na
ul. Piastowskiej doszáo do kolizji
¿ata punto z oplem astrą. Przyczyną byáo najprawdopodobniej
wymuszenie
pierwszeĔstwa
przez jednego z kierowców.
StraĪacy straty oszacowali na
okoáo 3000zá.

STRAĒ

Z POCIĄGU DO
RADIOWOZU
Dokończenie ze str. 1.
Młody człowiek ani na chwilę nie
przestał zachowywać się agresywnie. W
trosce o bezpieczeństwo pozostałych
podróżnych konduktor podjął więc decyzję o zatrzymaniu pociągu na najbliższej stacji, a była to stacja Ostrzeszów, i
powiadomieniu o ekscesie Policji.
Gdy 24-latek został przekazany stróżom prawa, nadal się awanturował i był
agresywny. Ponieważ stawiał opór, policjanci byli zmuszeni do zastosowania
wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Krewki podróżnik został
osadzony w policyjnym areszcie - do
wytrzeźwienia (badanie wykazało blisko
dwa promile alkoholu)
Policjanci skierowali przeciwko niemu wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

T
ZEdN
E
e go
R
Ī
P d o k a IE N I A
Z AM

997

do sądu o ukaranie.

Pożary
30 lipca paliło się ściernisko w Grabowie Wójtostwie. Dzięki natychmiastowej
reakcji właściciela pożar został ugaszony
już w fazie początkowej. Ogień powstał
najprawdopodobniej z powodu zwarcia
linii energetycznych, przebiegających nad
ścierniskiem.
2 sierpnia zapaliła się sucha trawa na
nieużytkach rolnych przy ul. Kościuszki w
Ostrzeszowie. Przypuszczalna przyczyna
zdarzenia to zaprószenie ognia przez nieustalone osoby.

Usuwali plamy
1 sierpnia strażacy usunęli plamę oleju
z ul. Ostrzeszowskiej w Grabowie. Dwa dni
później podobny problem zlikwidowano
na al. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie.

Skutki burzy
Poniedziałkowa burza przyniosła za

MEDYCYNA ESTETYCZNA
•
•
•
•

Botox
modelowanie rysów twarzy
powiökszanie ust
modelowanie nosa

•
•
•

leczenie nadpotliwoĈci
mezoterapia igäowa
likwidowanie miejscowych otäuszczeþ – Aqualyx

lek. med. Jarosáaw Juska (Beauty Factory – PoznaĔ) przyjmuje w kaĪdą II sobotĊ miesiąca
Fabryka Urody, ul. PowstaĔców Wlkp. 13, 63-500 Ostrzeszów
Zapisy pod nr tel. (61) 222-43-93, (61) 222-43-92
www.beauty-factory.pl
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sobą wiele powalonych drzew i połamanych konarów. Strażacy mieli pełne ręce
roboty z ich usuwaniem.
29 lipca - powalone drzewa i połamane
gałęzie tarasowały drogę w Mąkoszycach;
30 lipca - połamane konary drzew Grabów, ul. Ostrzeszowska, Rogaszyce,
Ostrzeszów, ul. Wł. Grabskiego oraz Kąpielowa; powalone drzewo - Ostrzeszów, ul.
Kaliska;
2 sierpnie - nadłamany konar drzewa Rogaszyce.

Zgubił butlę z gazem
4 sierpnia strażacy otrzymali zgłoszenie, że w Giżycach z jakiegoś transportu
wypadła butla z gazem propan-butan,
mało tego - jej zawartość ulatnia się. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że butla jest po prostu częściowo otwarta - być
może zawór otwarł się podczas upadku.
Butlę przekazano właścicielowi.

