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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
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NieostroĪne cofanie
Wieczorem, 13 listopada, na
pl. Wiosny Ludów w Kobylej Górze
19-letnia mieszkanka pow. ostrzeszowskiego, kierująca audi, nie
uwaĪaáa podczas cofania i uderzyáa w fiata seicento. KobietĊ ukarano mandatem.
Do podobnego zdarzenia doszáo 16 listopada w miejscowoĞci
Zajączki. Kierująca renault, cofając, uderzyáa w prawidáowo jadący
samochód marki VW. KobietĊ ukarano mandatem.

Uderzyá w dziki
13 listopada w Komorowie, kierujący samochodem marki Rover
(mieszkaniec gm. Mikstat) uderzyá
w dwa dziki, które nagle wbiegáy na
drogĊ.

Na parkingu
14 listopada na ul. Sikorskiego
w Ostrzeszowie mieszkanka pow.
ostrzeszowskiego, kierująca ¿atem,
cofając, nie ustąpiáa pierwszeĔstwa
przejazdu prawidáowo jadącemu renault clio, którym kierowaá mieszkaniec gm. Ostrzeszów. KobietĊ ukarano mandatem.

Ukradá portfel na targu
14 listopada na targowisku w
Ostrzeszowie nieznany sprawca,
wykorzystując nieuwagĊ mieszkanki
pow. ostrzeszowskiego, ukradá jej z
torebki portfel, w którym znajdowaáo
siĊ 500 záotych oraz dokumenty. Kobieta zajĊta robieniem zakupów byáa
przekonana, Īe to jej mąĪ zabiera
portfel, dlatego nie reagowaáa. Policja szuka sprawcy (prawdopodobnie
miaá ok. 55-60 lat, byá niskiego wzrostu, miaá na sobie granatową kurtkĊ).

Uszkodziá sáup
energetyczny
14 listopada kierujący samochodem ciĊĪarowym, podczas cofania uszkodziá sáup energetyczny
w Szklarce MyĞlniewskiej. Záamany
sáup oraz leĪące na ziemi linie przesyáowe mogáy stwarzaü zagroĪenie,
dlatego powiadomiono pogotowie
energetyczne. MĊĪczyznĊ ukarano
mandatem.

Pijany spowodowaá
kolizjĊ
Do tego zdarzenia doszáo 14 listopada, przed godz. 17.00, na ul.
Kaliskiej w Kraszewicach. 48-letni mieszkaniec gm. Kraszewice,
kierujący fiatem seicento, na prostym odcinku drogi zjechaá nagle
na przeciwny pas ruchu i uderzyá
w prawidáowo jadący samochód
marki Renault, którym kierowaá
30-letni mieszkaniec gm. Kraszewice. NastĊpnie fiat wjechaá w
betonowy páot, znajdujący siĊ na
prywatnej posesji. Jak siĊ okazaáo,
48-letni kierowca byá pijany (ponad 3‰ alkoholu). Sprawca odpowie za kierowanie autem w stanie
nietrzeĨwoĞci oraz za naruszenie
przepisów w ruchu drogowym.

Awanturowaá siĊ, a potem
„zwiaá” na drzewo i spadá
PóĨnym wieczorem, 14 listopada, dyĪurny policji otrzymaá anonimowe zgáoszenie o gáoĞnej awanturze u sąsiadów. Policjanci, którzy
udali siĊ pod wskazany adres,
ustalili, Īe mieszkaniec gm. KĊpno, bĊdąc pod wpáywem alkoholu
(1,15mg/l), wszcząá awanturĊ ze
swoją konkubiną. MĊĪczyznĊ przewieziono do jego znajomej, kobieta
zobowiązaáa siĊ nim zaopiekowaü.
Niestety, kilka minut póĨniej na
komisariat zadzwoniáa konkubina
mĊĪczyzny, mówiąc, Īe jej partner
wróciá i dobija siĊ do drzwi. Kiedy
funkcjonariusze ponownie „zawitali” do jej domu, awanturnik wszedá
na znajdujące siĊ w pobliĪu drzewo i nie chciaá z niego zejĞü, groziá,
Īe siĊ zabije. Na miejsce wezwano
straĪ poĪarną oraz pogotowie ratunkowe. Po kilku minutach mĊĪczyzna zacząá schodziü z drzewa,
jednak spadá z wysokoĞci ok. 2
metrów. Pogotowie niezwáocznie
udzieliáo mu pierwszej pomocy, po
czym zabraáo go do szpitala - tam
lekarz oĞwiadczyá, Īe mieszkaniec
gm. KĊpno nie doznaá Īadnych obraĪeĔ i nie wymaga hospitalizacji.
Policjanci podjĊli decyzjĊ o
zatrzymaniu go do wytrzeĨwienia.
NastĊpnego dnia ukarali go mandatem.

Potrąciá rowerzystkĊ
Przed godz. 10.00 - 15 listopada, na ul. Piastowskiej 33-letni
mieszkaniec Ostrzeszowa, kierujący volkswagenem, nieprawidáowo
skrĊcaá w prawo, przez co potrąciá
jadącą w tym samym kierunku rowerzystkĊ. Na szczĊĞcie kobiecie
nic siĊ nie staáo. SprawcĊ ukarano
mandatem.

Ukradá czteropak
15 listopada w jednym ze sklepów spoĪywczych w Ostrzeszowie
mieszkaniec Ostrzeszowa (dobrze
znany tutejszej policji) ukradá 4
piwa. MĊĪczyzna zostaá ukarany
mandatem.

Kolejne wáamanie
15 listopada, po godz. 20.00,
na terenie gm. Ostrzeszów, nieustalony dotąd sprawca, po wywaĪeniu drzwi balkonowych wáamaá
siĊ do domu jednorodzinnego. Po
splądrowaniu pomieszczeĔ ukradá
pieniądze znajdujące siĊ w damskiej torebce. PostĊpowanie w tej
sprawie prowadzi KPP w Ostrzeszowie.
Policja apeluje o zabezpieczanie mieszkaĔ i domów oraz o zwrócenie uwagi na osoby, które mogą
obserwowaü nasze domy lub krĊciü siĊ w pobliĪu domów naszych
sąsiadów.

Mieli przy sobie narkotyki
17 listopada w Grabowie policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki BWM. Jak siĊ okazaáo,
máody mĊĪczyzna (mieszkaniec
ZamoĞcia), który kierowaá autem,
byá pod wpáywem Ğrodków odurzających, a jego trzej pasaĪerowie
posiadali przy sobie trzy woreczki
strunowe z zawartoĞcią marihuany. Oprócz tego w samochodzie
znaleziono piĊü lufek i kilka tabletek. MĊĪczyĨni zostali zatrzymani.
PostĊpowanie w sprawie prowadzi
KPP w Ostrzeszowie.

cze ich powrót zakoĔczyá siĊ w
szpitalu.
Kierowca tira zachowaá zimną krew i wyszedá z wypadku bez
szwanku. W ostatniej chwili ucieká
zza kierownicy na mieszczącą siĊ
za nim „leĪankĊ” - prawdopodobnie
dziĊki temu Īyje.
W nocy Ğwiatáa na skrzyĪowaniu są zazwyczaj wyáączone, dziaáa tylko Ğwiatáo pulsacyjne (ostrzegawcze). Byü moĪe kierujący
oplem zagapiá siĊ, a moĪe myĞlaá,
Īe to on ma pierwszeĔstwo?
Policja prowadzi czynnoĞci w
tej sprawie.
A. à.

Spowodowaã kolizjč i uciekã

Do tego zdarzenia doszáo 13 listopada na Pustkowiu. Nieustalony
dotąd sprawca, kierujący samochodem osobowym, zjechaá nagle na
przeciwny pas ruchu, wprost na nadjeĪdĪający samochód marki Audi.
Kierowca audi, chcąc uniknąü zderzenia, zjechaá na pobocze; niestety,
straciá panowanie nad samochodem i dachowaá. Na szczĊĞcie ani kierowca, ani pasaĪer audi nie odnieĞli obraĪeĔ. Policja prowadzi czynnoĞci
zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy.

DEBATA O BEZPIECZEēSTWIE
Komendant powiatowy policji w Ostrzeszowie zaprasza mieszkaĔców
powiatu ostrzeszowskiego do udziaáu w debacie spoáecznej, dotyczącej
bezpieczeĔstwa.
W spotkaniu udziaá wezmą miĊdzy innymi: wojewoda wielkopolski,
wielkopolski komendant wojewódzki policji, przedstawiciele wáadz samorządowych.
Debata odbĊdzie siĊ 21 listopada 2013 r. o godz. 16,00 w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (wejĞcie od ul. 21 Stycznia).

NIE W DOMU DZIECKA - sprostowanie

MoĪna siĊ wprawdzie pocieszaü,
Īe od ok. dziesiĊciu lat nie dochodziáo
na ostrzeszowskich cmentarzach do
tego typu aktów wandalizmu. To jednoznacznie sugeruje, Īe profanacja
cmentarnych nagrobków i obelisku
przy farze zostaáy dokonane przez
tĊ samą grupĊ osób. Policja zadziaáaáa szybko i skutecznie - podejrzani
są tymczasowo zatrzymani, choü
Īadnej z tych osób, póki co, nie
przedstawiono zarzutów. Sprawa
jest w toku, bo jeszcze nie wszyscy
wáaĞciciele nagrobków, które zostaáy
sprofanowane, zdąĪyli powiadomiü
o tym fakcie policjĊ. Niektórzy mogą
wciąĪ nie wiedzieü, Īe na grobach ich
bliskich doszáo do jakichĞ zniszczeĔ.
Profanacja grobów i miejsc pamiĊci to jedno z najbardziej obrzydliwych przestĊpstw. KiedyĞ mówiono
o tym ĞwiĊtokradztwo, a osoby

dopuszczające siĊ owych kradzieĪy
byáy wrĊcz wykluczone ze spoáeczeĔstwa. DziĞ w tym wzglĊdzie staliĞmy
siĊ bardziej tolerancyjni (a szkoda),
co w niczym nie powinno zmieniaü
faktu, Īe sprawcy zniszczeĔ dokonanych na cmentarzu i profanacji
obelisku „Golgota Wschodu”, którzy
prawdopodobnie są juĪ ustaleni przez
policjĊ, zostaną potraktowani z peáną
surowoĞcią i niezwáocznie pokryją
szkody materialne, wyrządzone swoim bezmyĞlnym wystĊpkiem.
K.J.

Przed tygodniem w jednym z komunikatów policyjnych ukazała się informacja
dotycząca wykorzystania seksualnego 13-letniej dziewczynki, do którego doszło
w 2010 roku na terenie gm. Grabów. Zawarta w komunikacie informacja, że miało
to miejsce na terenie Domu Dziecka w Książenicach, okazała się nieprawdziwa (do
prawdopodobnego wykorzystania 13-latki doszło na terenie gminy Grabów).
Za tę poważną, choć niezamierzoną, nadinterpretację przepraszam Czytelników,
a szczególnie osoby, które poczuły się tą informacją dotknięte.
A. Ławicka

Komunikat
Policja prosi o kontakt osoby pokrzywdzone, poniewaĪ w Ğmietniku
plebanii koĞcioáa farnego odnaleziono
kilkanaĞcie krzyĪy i ¿gurek skradziony z cmentarza, które zostaáy zabezpieczone do dalszych czynnoĞci.
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Sprzedam
Koáa stalowe z oponami zimowymi 205/55 R16, pasują do
Citroena C4 i Peugeota 307,
komplet, t. 603 498 201

DokoĔczenie ze str. 1.
SáuĪby drogowe pracowaáy
przez wiele godzin, aby wyciągnąü
„zakleszczone” pomiĊdzy drzewami renault.
W wypadku ucierpiaáo 5 osób
podróĪujących oplem. W najciĊĪszym stanie znajduje siĊ 28-letni
pasaĪer (mieszkaniec Zgierza).
MĊĪczyzna zostaá przewieziony do
szpitala w Ostrowie Wlkp. Wiadomo, Īe mieszkaĔcy woj. áódzkiego
wracali z meczu Polska - Sáowacja, jaki odbywaá siĊ w piątek we
Wrocáawiu. Nie doĞü, Īe przyszáo
im oglądaü Īenujące widowisko
przegrane przez Polaków, to jesz-

Kolizja na rondzie
W sobotĊ - 16 listopada, przed
16.00, na rondzie w Szklarce Przygodzickiej kierujący vw passatem
nie ustąpiá pierwszeĔstwa prawidáowo jadącemu samochodowi
marki BMW. SprawcĊ ukarano
mandatem.

PROFANACJA OBELISKU
I CMENTARZY

DokoĔczenie ze str. 2.
Natra¿ono tam takĪe na telewizor
plazmowy, 27-calowy, skradziony
podczas wáamania do domu jednorodzinnego na ul. Piastowskiej.
Zgáoszenie w sprawie tego wáamania
policjanci przyjĊli 10 listopada. Policja
jest na tropie jeszcze jednego mieszkaĔca Ostrzeszowa, związanego z tą
sprawą.
Po przesáuchaniu Ğwiadków uzyskano poĞrednie dowody, z których
wynika, Īe trójka wymienionych osób
ma bezpoĞredni związek z zaistniaáymi przypadkami dewastacji grobów i
pomnika „Golgota Wschodu”.

NieszczĊĞliwy ¿naá
wyjazdu na mecz
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