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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.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka
tel. 693 413 356

„PÓJDZIESZ TY ZE MNĄ,
BABO, NA POSTERUNEK”
Ğmy tylko przejĞü do kuchni. Zagroziá
sáowami: „Pójdziesz ty ze mną, babo,
na posterunek”! Na co ja, Īe nigdzie
z nim nie pójdĊ. W koĔcu mnie puĞciá,
mąĪ daá mu mój dowód osobisty...
Po chwili policjant zapytaá, czy
juĪ mi przeszáo i czy niepotrzebna
jest jakaĞ pomoc, chodziáo mu chyba o pogotowie. Odpowiedziaáam,
szlochając, Īe sama sobie poradzĊ.
Chciaá daü mi 500 záotych mandatu,
w sumie to nie wiadomo za co, ale
najpierw zapytaá, czy pracujĊ. Oznajmiáam, Īe nie. Rozejrzaá siĊ dookoáa
i powiedziaá, Īe wáaĞnie widaü, Īe
nie pracujĊ, bo za bogato to my nie
mieszkamy. To byáy jego sáowa. Ja
juĪ siĊ nic nie odzywaáam. Czy ja nie
mogáam siĊ broniü? Jak dáugo ĪyjĊ
na tym Ğwiecie, tak nie spotkaáam
jeszcze takiego policjanta - koĔczy
mieszkanka Rojowa.
Na tym „policyjna akcja” w domu
pani Ewy zostaáa zakoĔczona.
Kobieta, tak jak mówiáa, poszáa
na komendĊ, by záoĪyü skargĊ na
policjanta.

DokoĔczenie ze str. 1.
Potem weszli do áazienki, piwnicy. Poczuáam siĊ, jakbym ukrywaáa
jakichĞ bandziorów. DoĞü jasno i wyraĨnie daáam im przecieĪ do zrozumienia, Īe koledzy mĊĪa pojechali do
domu. Zapytaáam, czy mają nakaz,
a oni mi na to, Īe nie muszą mieü.
Poprosiáam wiĊc, aby wyszli - mówi
pani Ewa.
W tym momencie policjant zaĪądaá dowodu osobistego. Doszáo do
káótni, poniewaĪ mieszkanka Rojowa
nie chciaáa mu pokazaü swoich dokumentów.
- Oznajmiáam mu, Īe pójdĊ do
przeáoĪonego i naskarĪĊ na niego,
Īe nie wolno tak wchodziü na siáĊ
do czyjegoĞ domu... Mimo to byá nieugiĊty. „Dajesz, babo, ten dowód, czy
nie?” - powiedziaá do mnie. - Rzuciá
mnie na tapczan, skrĊciá mi z caáej
siáy rĊkĊ, zaáoĪyá kajdanki. Dostaáam
ataku astmy, zaczĊáam siĊ dusiü.
Drugi policjant trzymaá mĊĪa, kiedy
ten próbowaá mnie broniü. Prosiáam,
Īeby mnie w koĔcu przestaá mĊczyü,
bo chorujĊ na astmĊ. Krzyczaáam,
Īe ma mnie puĞciü, bo mnie wszystko boli. Powiedziaá, Īe skoro jestem
chora, to mam mu daü zaĞwiadczenie od lekarza. Zgodziáam siĊ, mieli-

Policjanci inaczej
przedstawiają tĊ sytuacjĊ.
- Ustaliáem, którzy to byli policjanci, rozmawiaáem z nimi, przedstawili

JEGO ZWâOKI
ODNALEZIONO
PO SZEģCIU MIESIćCACH
W grudniu ubiegáego roku informowaliĞmy o zaginiĊciu 53-letniego
mieszkaĔca Michaáowa z gminy Czajków.
Przypomnijmy. MĊĪczyzna wyszedá z domu 20 grudnia - mieszkaá
sam, byá kawalerem. O jego znikniĊciu
policjĊ powiadomiáa jedna z krewnych
- mieszkanka Michaáowa zaniepokoiáa
siĊ, kiedy 53-latek nie pojawiá siĊ u niej
na kolacji wigilijnej. Kobieta zaprosiáa
go kilka dni wczeĞniej.
RozpoczĊto poszukiwania. Kilkadziesiąt osób - policjanci, straĪacy,
rodzina i mieszkaĔcy wsi wielokrotnie przeczesywali okoliczne lasy, áąki
i pola. Funkcjonariusze sprawdzali takĪe budynki znajdujące siĊ na posesji
mĊĪczyzny. Niestety, poszukiwania
nie przyniosáy rezultatu. AĪ do lipca...
Po ponad szeĞciu miesiącach, 6
lipca br., na zwáoki 53-latka natknąá siĊ
jego krewny. Ciaáo mĊĪczyzny zostaáo

znalezione na strychu budynku gospodarczego, byáo ukryte za kominem.
Nasuwa siĊ pytanie - jak to moĪliwe, Īe wczeĞniej nikt nie zajrzaá za
ten komin?
Policja táumaczy, Īe wszystkie pomieszczenia byáy kilkakrotnie
sprawdzane. Byü moĪe mieszkaniec
Michaáowa wróciá do swego domu po
jakimĞ czasie i wtedy popeániá samobójstwo... Byü moĪe...
Zwáoki mĊĪczyzny zostaáy zabezpieczone do sekcji.

zupeánie inny przebieg wydarzeĔ niĪ
ta pani - táumaczy Jerzy Kupaj, z-ca
komendanta policji w Ostrzeszowie.
- PrzyjeĪdĪając na interwencjĊ do
jej domu, przedstawili siĊ i wyjaĞnili,
o co chodzi. Jak najbardziej mieli prawo
zaĪądaü dowodu osobistego. Policjanci
mogą wejĞü do domu i dokonaü przeszukania bez nakazu prokuratorskiego,
jeĞli istnieje prawdopodobieĔstwo, Īe
ktoĞ ukrywa siĊ w mieszkaniu. Bez
nakazu nie mogą przeszukiwaü szuÀad,
szaf, itp. Wedáug funkcjonariuszy, to
pani Ewa ich obraĪaáa, a jednego z nich
zwyzywaáa od szczeniaków. Policjant
rozwaĪaá nawet moĪliwoĞü zawiadomienia o popeánieniu przestĊpstwa
przez tĊ panią - chodzi o naruszenie
nietykalnoĞci cielesnej funkcjonariusza.
Kobieta poprzez swój krzyk i zachowanie chciaáa, Īeby policjanci odstąpili od
czynnoĞci sáuĪbowych.
Mieszkanka Rojowa przyszáa na
komendĊ, ale nie záoĪyáa pisemnej
skargi, rozmawialiĞmy tylko. Zostaáa
poinformowana o tym, jakie są prawa
i obowiązki uczestnika interwencji. Miaáa ponownie przyjĞü za kilka dni, ale
do tej pory siĊ nie pojawiáa, czekamy
- dodaje Kupaj.
A. à.

Szanowna
redakcjo!
Pozwólcie, Īe za
waszym poĞrednictwem
podziĊkujĊ wáadzom Kobylej Góry za piĊknie
zorganizowane ĞwiĊto.
Tylu ludzi naraz oczy
moje w Kobylej Górze nie widziaáy.
Na scenie byli artyĞci z tzw. wysokiej póáki, a goĞcie - ze szczebla
kraju, województwa i powiatu - to dla
nas mieszkaĔców ogromny honor
i zaszczyt.
Jestem uraczona, usatysfakcjonowana i chylĊ czoáa przed wszystkimi:
organizatorami, darczyĔcami, gwiazdami, zacnymi goĞümi, mieszkaĔcami.
Po prostu - dziĊkujĊ i mam naJakiĞ czas temu, we Wrocáawiu,
dziejĊ do zobaczenia za rok w piĊkprzesadziáem z alkoholem do tego
niejszej gminie.
stopnia, Īe przewróciáem siĊ i zaI Wam, kochani, dziĊkujĊ za pasnąáem na ulicy. Nic wielkiego mi
tronat medialny.
siĊ nie staáo, miaáem przeciĊtą skórĊ
na twarzy i lekkie otarcia, ale nic
i obserwatorka
poza tym.Mieszkanka
KtoĞ jednak
pomyĞlaá, Īe
to coĞ powaĪnego i zadzwoniáT.W.
po
dane
do
wiadomoĞci
pogotowie. Ocknąáem siĊ w redakcji
karetce

Zawsze pozostaniesz z nami
Sâoĕce smutny lipca dzieĕ przywitaâo.
Ptaków ğpiew rozbrzmiaâ rzewnymi âzami gdzieğ w oddali.
Ubrana w tċsknoty czarnĆ pelerynċ,
usiadâam w parku samotnie pod starym drzewem, tym z mego dzieciĕstwa,
by zanurzyý siċ we wspomnieniach, poszukaý w nich Ciebie.
Podniosâam swój wzrok ciċīki, niczym stora,
która od lat wielu w oknie wisi wciĆī niezmieniona, zakurzona.
NostalgiĆ jest twarz caâa moja przepeâniona.
Popatrzyâam tam, w górċ, z nadziejĆ,
īe On mi ból serca uğmierzy i zdoâa odpowiedzieý,
gdzie mój dziadek jest ukochany.
Wszystko nagle zamarâo, gâucha nastaâa, dâuga cisza,
tylko leciutko spâynċây âzy po mych policzkach.
Czas zamieniâ siċ w sekundy wiecznoğci,
zawoâaâam ostatkiem siâ do Jego wysokoğci,
proszĆc, by Nadzieja nie odchodziâa do ğwiata ciemnoğci.
Wtem Niebo w jasnoğci
gâosem Anioâa odpowiedziaâo,
nie szukajcie wiċcej zmarâych wğród âĆk pâaczĆcych,
gdy dusza towarzyszy smutnemu czâowiekowi .
Autor: Luiza Rybak - wspomnienie o Ukochanym Dziadku - ğp. Czesâawie Mitmaĕskim
- w I rocznicċ ğmierci.

NOWA KARETKA DLA PACJENTÓW
Z POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO
W trosce
o zapewnienie
b e z p i e c ze Ĕ st wa mieszkaĔcom oraz
osobom przeby wającym
u nas i poruszającym siĊ
po drogach
naszego po wiatu, caáy czas
podnoszone są
standardy Ğwiadczonych usáug ratownictwa medycznego. Ze wzglĊdu na
zwiĊkszającą siĊ liczbĊ zdarzeĔ drogowych, jak równieĪ nagáych zachorowaĔ
Ratownictwo Medyczne „Wawrzyniak”
S.C. podjĊáo decyzjĊ o zakupie nowej
karetki, która od tego tygodnia stacjonuje w Ostrzeszowie.
Nowy ambulans - samochód marki
Renault Master typu C - wyposaĪony
jest w specjalistyczny sprzĊt, który
pomoĪe ratowaü Īycie i zdrowie mieszkaĔców naszego powiatu.
Karetka, która do tej pory stacjonowaáa w Ostrzeszowie, zostaáa
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Przesyãki

2VWU]HV]µZXO6NĄDGRZD
WHO

• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa

SprzedaĪ soków
naturalnych:
•
•
•
•

jabákowych
jabákowo
- aroniowych
jabákowo
- marchwiowych
pomidorowych
Gospodarstwo sadownicze
„OWOCSOK”
Aleksander O¿erski
KsiąĪenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306
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GâČBINOWE

Zapisy i wyjazd: Ostrzeszów
tel. 604 261 429, ks. Leszek Wojtasik
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Specjalista w ortopedii
i traumatologii narządu
ruchu

STUDNIE

25 lipca 2015r., koszt 160zá
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ORTOPEDA

Ostrzeszów al. WolnoĞci 1a
rejestracja 882-042-111
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PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO PRAGI (CZECHY)

kurierskie UPS

przekazana do podstacji w Grabowie
nad Prosną.
ĩyczymy duĪo zdrowia naszym
mieszkaĔcom; mamy nadziejĊ, Īe
karetki nie bĊdą czĊsto potrzebne do
zdarzeĔ drogowych.

poradnia ortopedyczna
w zakresie ortopedii
dzieciĊcej i dorosáych

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO KRAKOWA - ZAKOPANEGO

A. à.

22.07.2015

tel. 505 325 777
KOS ZYK
GRATIS

APTEKA
KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10
poniedziaáek – sobota
od 8.00 do 22.00

APTEKI
Plan dyİurów
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 20.07 do 26.07, tel. 730-00-76
„JagielloĔska” od 27.07 do 2.08, tel. 730-94-64
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200

Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

