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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
Krewna twierdzi, Īe byáo
inaczej
30 wrzeĞnia, po godz. 18.00, patrol policji skierowany zostaá na ul.
Sienkiewicza w Ostrzeszowie, gdzie
miaá iĞü mĊĪczyzna z rozbitą gáową.
W chwili interwencji pogotowie ratunkowe nie dysponowaáo wolną zaáogą.
Funkcjonariusze zastali nietrzeĨwego
mĊĪczyznĊ, siedzącego na áawce rzeczywiĞcie, miaá ranĊ na gáowie. Policjanci ustalili, Īe mĊĪczyzna, bĊdąc
po spoĪyciu alkoholu, przewróciá siĊ i
uderzyá gáową o chodnik.
Dwie godziny póĨniej do dyĪurnego policji zadzwoniáa krewna mĊĪczyzny, informując, Īe jej wuj jest w szpitalu, jednoczeĞnie twierdziáa, Īe rana
gáowy powstaáa w wyniku uderzenia
przez nieznaną osobĊ.
Policja wykluczyáa udziaá osób
trzecich, wczeĞniejsze ustalenia zdecydowanie wskazywaáy na to, Īe byá to
nieszczĊĞliwy wypadek; tego samego
zdania byá takĪe poszkodowany mĊĪczyzna.

Dziwne
W nocy, 4 paĨdziernika, do dyĪurnego policji zadzwoniá mieszkaniec
gm. Mikstat, mówiący, Īe z jego piwnicy dochodzą gáosy i ktoĞ wáamuje siĊ
do budynku. Skierowani na miejsce
policjanci ustalili, Īe nie byáo Īadnego
wáamania ani jakichkolwiek Ğladów,
które mogáyby na to wskazywaü.
MĊĪczyzna zostaá ukarany mandatem za bezzasadne wezwanie policji.
To juĪ druga taka interwencja
zgáoszona przez tĊ samą osobĊ. Zgáoszenie tej samej treĞci, dotyczące
wáamania do piwnicy, dyĪurny policji
otrzymaá tuĪ przed póánocą - 1 paĨdziernika. Wówczas równieĪ wykluczono, aby doszáo do jakiegokolwiek
przestĊpstwa.

Toyotą w citroena
4 paĨdziernika, po godz. 15.00,
doszáo do kolizji na al. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie.
Kierująca toyotą yaris, mieszkanka Poznania, nie zachowaáa bezpiecznej odlegáoĞci od poprzedzającego ją
citroena c5, którym kierowaáa mieszkanka Ostrowa Wlkp., i najechaáa na
jego tyá. KobietĊ ukarano mandatem.

SzczĊĞcie, Īe nie na maskĊ
Do tego zdarzenia doszáo po poáudniu, 4 paĨdziernika, na ul. Ostrzeszowskiej w Grabowie.
Jak wynika z ustaleĔ policji, wiezione na przyczepce samochodu páyty byáy niewáaĞciwie zabezpieczone i
jedna z nich zsunĊáa siĊ na jezdniĊ,
wprost pod koáa auta jadącego za
przyczepką. Na szczĊĞcie, nie doszáo
do uszkodzenia tego auta. Sprawca
zostaá ukarany mandatem.

Záodziej záota zatrzymany
4 paĨdziernika policjanci w wyniku
pracy operacyjnej oraz na podstawie
zebranych dowodów ustalili i zatrzymali záodzieja záotej biĪuterii wartej
5000 záotych. Podejrzany to 21-letni
mieszkaniec pow. ostrowskiego, który
w poáowie wrzeĞnia, pod nieobecnoĞü
domowników, wszedá do mieszkania i
ukradá kosztownoĞci. Poszkodowani
to mieszkaĔcy gminy Mikstat.
Skradziony towar sprawca sprzedaá w jednym z lombardów w Ostrowie Wlkp. Funkcjonariusze prowadzą
dalsze czynnoĞci celem odzyskania
skradzionego záota.
MĊĪczyzna juĪ usáyszaá zarzut
przywáaszczenia cudzego mienia,
przyznaá siĊ do wszystkiego. Grozi mu
nawet 5 lat wiĊzienia.
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PoĞlizgnĊáa siĊ na grysiku
5 paĨdziernika, po godz. 13.00,
w Smolnikach, kierująca renault megane (mieszkanka gm. Grabów) najechaáa na leĪący na jezdni grysik, a
poniewaĪ jechaáa zbyt szybko, straciáa panowanie nad autem i uderzyáa w
przydroĪne drzewo. Kobieta zostaáa
przewieziona do szpitala w Ostrzeszowie. Policjanci ukarali ją mandatem.

Odpowiedzą przed sądem
5 paĨdziernika, po godz. 22.00,
dyĪurny policji otrzymaá zgáoszenie,
Īe na ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie samochodem kieruje nietrzeĨwy
mĊĪczyzna. Skierowani tam policjanci zatrzymali do kontroli samochód
marki Opel. Kierowaá nim 19-letni
mieszkaniec gm. Ostrzeszów, który
rzeczywiĞcie byá pijany - ponad 2‰
alkoholu (1,09mg/l). W wykonywaniu
czynnoĞci policjantom
przeszkadzaá 26-letni pasaĪer, który takĪe
byá nietrzeĨwy (ponad 1‰ alkoholu).
MĊĪczyzna nie stosowaá siĊ do wydawanych poleceĔ, odmawiaá podania
swoich danych osobowych, staá siĊ
agresywny. Funkcjonariusze musieli
go obezwáadniü i zaáoĪyü kajdanki.
Obaj mĊĪczyĨni odpowiedzą
przed sądem. 19-latek za kierowanie
samochodem w stanie nietrzeĨwoĞci
oraz za niestosowanie siĊ do orzeczonego przez sąd zakazu kierowania pojazdami, natomiast jego starszy
kolega za utrudnianie pracy policji.

5 paĨdziernika, policjanci patrolując Myje, zatrzymali do kontroli 45-letniego mieszkaĔca gm. Ostrzeszów,
kierującego oplem kadetem. Jak siĊ
okazaáo, mĊĪczyzna nie stosowaá
siĊ do zakazu kierowania pojazdami.
Sprawca odpowie przed sądem, grozi
mu do 3 lat wiĊzienia.

RównieĪ 5 paĨdziernika, po godz. 14.00, na ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie, kierujący fordem mondeo, mieszkaniec Ostrzeszowa, nie zachowaá Ğrodków ostroĪnoĞci i skrĊcając w lewo nie ustąpiá pierwszeĔstwa prawidáowo
jadącemu motocyklowi marki Yamaha. Pokrzywdzony motocyklista, równieĪ mieszkaniec Ostrzeszowa, odniósá obraĪenia i zostaá przewieziony do szpitala. SprawcĊ wypadku ukarano mandatem.
Wypadek wyglądaá groĨnie, na szczĊĞcie nie doszáo do tragedii. Kierowca forda podróĪowaá z dzieckiem, nie
wymagaáo ono jednak hospitalizacji. Jak mówili Ğwiadkowie tego zdarzenia, motocyklista tyle co wyjechaá ze swojego
domu, od miejsca zamieszkania do miejsca wypadku dzieliáo go raptem 100 metrów. Ponoü kilka tygodni wczeĞniej
motocyklista równieĪ miaá wypadek, czyĪby wiĊc los mu nie sprzyjaá? Tak czy inaczej, jadąc na motorze czy kierując
samochodem, zawsze trzeba zachowaü umiar i maksymalną ostroĪnoĞü.

STRAĒ
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Heca na kóákach
W niedzielne popoáudnie (6 paĨdziernika), po godz. 16.00, dyĪurny
policji otrzymaá zgáoszenie, Īe na
chodniku przy ul. Zamkowej w Ostrzeszowie leĪy nietrzeĨwy mĊĪczyzna,
który wczeĞniej przewróciá siĊ i uderzyá gáową o asfalt. Funkcjonariusze,
którzy udali siĊ na miejsce zdarzenia,
potwierdzili ten fakt, wezwano równieĪ pogotowie ratunkowe. MĊĪczyzna zostaá zabrany do szpitala, gdzie
udzielono mu pomocy, za którą siĊ
jednak nie odwdziĊczyá - wykorzystując nieuwagĊ personelu, z oddziaáu
wewnĊtrznego ukradá wózek inwalidzki, którym póĨniej poruszaá siĊ
po ostrzeszowskim Rynku. Sprawca
to 30-letni mieszkaniec gm. Kobyla
Góra - przeprowadzone badanie wykazaáo u niego ponad 3‰ alkoholu
(1,70mg/l).
Teraz stanie przed sądem i odpowie za kradzieĪ cudzego mienia, za
co grozi nawet kara do 5 lat wiĊzienia.
A swoją drogą ciekawe, jak czáowiek z 3‰ i wózkiem inwalidzkim
mógá niezauwaĪony albo nie wzbudzając podejrzeĔ, opuĞciü szpital.

PijaĔstwo siĊ szerzy
RównieĪ 1 paĨdziernika, przed
23.00, dyĪurny policji otrzymaá zgáoszenie, Īe w miejscowoĞci Jelenie
leĪy w rowie pijany mĊĪczyzna. Policjanci udali siĊ na wskazane miejsce,
powiadomili takĪe pogotowie ratunkowe, które stwierdziáo, Īe nie wymaga
on dalszej hospitalizacji.
Mieszkaniec gm. Kraszewice zostaá odwieziony do domu i przekazany
rodzinie.
Do podobnego zdarzenia doszáo
4 paĨdziernika, po godz. 17.00, na ul.
Kaliskiej w Ostrzeszowie.
Na ulicy równieĪ leĪaá pijany mĊĪczyzna (mieszkaniec Ostrzeszowa)
Jego takĪe policjanci odwieĨli do
domu.
Obaj mieli siĊ stawiü na komisariacie, by policjanci mogli wyciągnąü
przewidziane prawem konsekwencje.

Bez prawa jazdy
Kierowaá pomimo zakazu

Samochodem w motocykl

4 paĨdziernika, po godz. 9.30,
patrolując GiĪyce, policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki Fiat,
którym kierowaá mieszkaniec àodzi.
Okazaáo siĊ, Īe áodzianin w ogóle nie
miaá prawa jazdy. Za to wykroczenie
funkcjonariusze ukarali go 500-záotowym mandatem; uniemoĪliwili mu teĪ
dalszą jazdĊ.
Ciąg dalszy komunikatów na str. 6.

Poİar w Kraszewicach
350.000Zâ POSZâO Z DYMEM
Na 350.000zá wstĊpnie oszacowano straty, jakie spowodowaá poĪar stodoáy i obory w jednym z gospodarstw w Kraszewicach.
Do poĪaru doszáo w sobotĊ 5 paĨdziernika, ogieĔ pojawiá siĊ okoáo godz.
14.30. Niestety, mimo wielkiego zaangaĪowania straĪaków oraz ogromnej
pomocy sąsiedzkiej szkody, jakie wyrządziá Īywioá, są gigantyczne. Spaliáa
siĊ stodoáa oraz górna czĊĞü obory, a
takĪe 50 ton siana, 22 tony sáomy i 10
ton zboĪa. Nie udaáo siĊ równieĪ uratowaü kilku maszyn, spáonĊáa prasa do
sáomy, dojarka i przyczepa. Podczas
poĪaru nie ucierpiaáo Īadne zwierzĊ,
caáe bydáo udaáo siĊ w porĊ wyprowadziü na zewnątrz. Poparzony zostaá
ojciec wáaĞciciela gospodarstwa, który
ratowaá dobytek syna. Pierwszej pomocy udzieliá mu straĪak z PSP, a nastĊpnie pogotowie ratunkowe.
Akcja gaĞnicza trwaáa blisko 10
godzin, na miejsce przyjechaáo aĪ 12
zastĊpów straĪy poĪarnej (2 JRG i 10

zastĊpów OSP), w tym 59 straĪaków.
Jak do tej pory nie udaáo siĊ ustaliü
przyczyny poĪaru - jego okolicznoĞci
wyjaĞnia policja.
OgieĔ jest najtrudniejszym do opanowania i najbardziej niebezpiecznym
Īywioáem. Mimo duĪej ĞwiadomoĞci
spoáeczeĔstwa, prawdopodobieĔstwo
wystąpienia poĪaru jest ogromne.
Wystarczy czĊsto niedopaáek papierosa, iskra z uszkodzonej instalacji
elektrycznej, przegrzany silnik, jakaĞ
awaria, czasami czyjaĞ nieostroĪnoĞü
lub wrĊcz bezmyĞlnoĞü, aby Īywioá
pocháonąá nawet dorobek caáego Īycia; czasami jednak straty są jeszcze
wiĊksze, bo dotyczą zdrowia i Īycia
ludzkiego. BądĨmy ostroĪni!

Spáonąá warsztat i samochód
Przed poáudniem - 3 paĨdziernika,
w budynku warsztatowym w TorzeĔcu
wybuchá poĪar. W Ğrodku znajdowaá siĊ
samochód osobowy marki Audi 80.

fot. PSP Ostrzeszów
Kiedy straĪacy dotarli na miejsce,
jĊzyki ognia wydostawaáy siĊ juĪ na zewnątrz. Funkcjonariusze przystąpili do
akcji gaĞniczej, niestety nie udaáo siĊ
uratowaü ani zaparkowanego w Ğrodku
samochodu, ani wyposaĪenia warsztatu. Nadpaliáy siĊ teĪ Ğciany budynku,
okna i drzwi.
W trwającej niespeána 2 godziny
akcji wziĊáy udziaá 2 zastĊpy straĪy poĪarnej. Straty oszacowano na 70.000zá
(w tym 30.000zá budynki). Prawdopodobną przyczyną poĪaru byáo zwarcie
instalacji elektrycznej w samochodzie.
Mimo duĪych strat, na szczĊĞcie nikomu nic siĊ nie staáo.

PoĪary na nieuĪytkach
3 paĨdziernika zapaliáy siĊ Ğmieci
pozostawione na nieuĪytkach rolnych
w KuĨnicy MyĞlniewskiej - akcja straĪaków trwaáa ponad 40 minut. DzieĔ
póĨniej w Parzynowie doszáo do poĪaru suchej trawy, takĪe na nieuĪytkach
rolnych.

