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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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Szkolny rozbójnik

...zatrzymany i doprowadzony

W jednej ze szkól na terenie powiatu
ostrzeszowskiego od września 2008r.
grasował młody rozbójnik. Ostrzeszowscy policjanci 5 listopada br. przy
współpracy grona pedagogicznego
ustalili i zatrzymali 14-letniego chłopca
T.O., który wymuszał pieniądze od swoich
młodszych i mniejszych kolegów.
Sprawca upatrzył sobie trzech uczniów
z niższych klas i podczas przerw, używając przemocy oraz gróźb, przyciskał
ich do ściany i żądał wydania drobnych
kwot pieniędzy. Były to sumy niewielkie
(zaledwie kilkadziesiąt groszy), ale odbierane siłą. Wobec rozbójnika sporządzono
materiały procesowe, które zostały przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich
w Ostrzeszowie celem podjęcia merytorycznej decyzji.

3 listopada br. o godz. 10.50 w Mąkoszycach ostrzeszowscy policjanci ustalili i
zatrzymali poszukiwanego mężczyznę W.
B. (mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego). Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie wydał
nakaz doprowadzenia wymienionego do
aresztu w Ostrowie Wlkp. w celu odbycia
kary jednego roku pozbawienia wolności.
Ok. godz. 15.00 mężczyzna został przekazany do wskazanego aresztu.

NIETRZEŹWI NA DROGACH
POWIATU
3.11, godz. 9.15, Ostrzeszów, ul. Tęczowa,
rowerzysta Roman R., 0,86 mg/l
4.11, godz. 15.55, Mąkoszyce, rowerzysta
Wiesław G., 0,42 mg/l. Został zatrzymany
w policyjnej izbie zatrzymań.

Bubel drogowców
Przy samym wiadukcie, gdzie koĔczy
siĊ ulica Lazurowa, znajduje siĊ maáa uliczka
umoĪliwiająca mieszkaĔcom wjazd do ich posesji. Na ulicy Lazurowej poáoĪono niedawno
asfalt, przez co podniósá
siĊ poziom jezdni. Teraz,
Īeby z uliczki wydostaü
siĊ na ul. Lazurową,
kierowcy muszą pokonaü zostawioną przez
drogowców przeszkodĊ
– wysoki uskok. Podjazd
w tym miejscu jest bardzo stromy, co stanowi
dodatkowe utrudnienie
i zagraĪa bezpieczeĔstwu.

Komenda do liftingu
ną
równieĪ
drzwi frontowe,
a otoczenie budynku uzyska
áadniejszy wygląd dziĊki kostce brukowej
i odpowiednio
dobranej zieleni, posadzonej
przed komendą. Jak zapewnia komendant

30 ton w rowie

4 listopada w KsiąĪenicach samochód ciĊĪarowy MAN z naczepą zjechaá
z drogi i utknąá w rowie. Przyczyną zdarzenia byáo najprawdopodobniej zajechanie drogi przez nieznany pojazd, który najpierw wyprzedziá ciĊĪarówkĊ, a
potem gwaátownie zahamowaá, wskutek czego MAN wjechaá do rowu. Siáy i
sprzĊt straĪaków nie wystarczyáy, by wydobyü samochód wypeániony táuczniem
(waga ok 30 ton). Na miejsce zostaá zadysponowany ciĊĪki sprzĊt pomocy drogowej. Do momentu jego przybycia policja oraz straĪ zabezpieczaáa miejsce
zdarzenia. Po wyciągniĊciu pojazd zostaá odholowany na pobliski parking. Straty oszacowano na 6.000zá.

§ PROKURATOR §
W samo poáudnie
Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie zakoĔczyáa Ğledztwo w sprawie
rozboju dokonanego 11 czerwca br. na jednej z ulic w centrum miasta. Aktem
oskarĪenia z 29.10. br. objĊto 25-letniego mĊĪczyznĊ. Zarzucono mu, Īe 11
czerwca br. dokonaá rozboju, w sposób bezpoĞrednio zagraĪający Īyciu pokrzywdzonej. Wracająca z zakupów kobieta zostaáa uderzona butelką w gáowĊ, po czym oskarĪony wyrwaá jej z rąk skórzaną torebkĊ i torbĊ páócienną,
w których znajdowaáy siĊ m. in. portfel, pieniądze, telefon komórkowy oraz
dokumenty. Do zdarzenia doszáo ok. godz. 12.00 w centrum miasta, przynajmniej w czĊĞci widziaáy je inne osoby. Chuligan zostaá zatrzymany przez
policjĊ tuĪ po zdarzeniu.
W trakcie Ğledztwa zostali powoáani takĪe biegli – psychiatrzy, którzy
stwierdzili, Īe podejrzany w czasie zdarzenia miaá w peáni zachowaną poczytalnoĞü. Z wyjaĞnieĔ podejrzanego oraz innych ustaleĔ wynika, Īe byá on wtedy nietrzeĨwy. Wobec wymienionego, który byá juĪ karany, a zarzucanego mu
czynu dopuĞciá siĊ w warunkach „recydywy specjalnej”, zastosowane zostaáo
12 czerwca 2008r. tymczasowe aresztowanie. Czyn zarzucony oskarĪonemu
zakwaliﬁkowano jako przestĊpstwo z art. 280 § 2 kk (rozbój - kwaliﬁkowana
postaü), które zagroĪone jest karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolnoĞci.

Telefoniczny szantaĪ
Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie skierowaáa 31 paĨdziernika
2008r. do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarĪenia przeciwko 28-letniemu mĊĪczyĨnie, podejrzanemu o wymuszenie rozbójnicze. Zarzucono
mu, Īe 3 i 4 wrzeĞnia 2008r. w Ostrzeszowie, dziaáając w celu osiągniĊcia
korzyĞci majątkowej, usiáowaá, stosując groĨby zamachu na zdrowie, doprowadziü pokrzywdzonego do wydania mu 10.000zá. OskarĪony 3 wrzeĞnia
2008r. w rozmowie telefonicznej z pokrzywdzonym zaĪądaá tych pieniĊdzy
jako zwrotu rzekomego dáugu wobec jego byáego wspólnika. JednoczeĞnie,
co równieĪ opisano w zarzucie, oskarĪony groziá, Īe w razie niewydania
pieniĊdzy pobije go. Pokrzywdzony w obawie o swoje zdrowie przygotowaá
Īądaną kwotĊ pieniĊdzy. Jednak oskarĪony 4 wrzeĞnia, zorientowawszy
siĊ, Īe przebieg zdarzenia jest rejestrowany – nie odebraá ich. W trakcie
Ğledztwa wspomniany byáy wspólnik pokrzywdzonego, który nie wiedziaá o
zachowaniach oskarĪonego, zaprzeczyá, aby pokrzywdzony byá mu winien
pieniądze.
Wobec podejrzanego zastosowano Ğrodki zapobiegawcze w postaci
dozoru policji i porĊczenia majątkowego. Zarzucany oskarĪonemu czyn zakwaliﬁkowano jako przestĊpstwo z art. 282 kk (wymuszenie rozbójnicze)
zagroĪone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolnoĞci.
Oprac. prokurator Janusz Walczak

0d 3 listopada w KPP Ostrzeszów trwa remont, który przebiegaü
bĊdzie w dwóch etapach. Pierwszy,
który wáaĞnie siĊ rozpocząá, dotyczy klatki schodowej oraz wymiany
okien, co wcale nie bĊdzie takie proste. Okna bowiem muszą byü zgodne z wymogami, jakie postawiá konserwator zabytków (budynek KPP
jest zabytkowy).
W przyszáym roku planuje siĊ
wyremontowanie schodów od strony dyĪurnego i dobudowĊ budynku.
Siedziba komendy bĊdzie ocieplona.
Zostanie teĪ wykonana nowa, przyjazna elewacja. Wymienione zosta-
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koszt koĔcowy remontu. W tej chwili
przyznano na ten cel 350tys. zá.
Remontem kieruje Zakáad Remontowy Komendy Woj. w Poznaniu. Przetarg na roboty wygraáa
ostrzeszowska ﬁrma AKME i ona to
wykonuje prace.
Miejmy nadziejĊ, Īe wszystkie
zaplanowane remonty zostaną zrealizowane i KPP w Ostrzeszowie
bĊdzie jednym z áadniejszych budynków w mieĞcie.
sm

Marek Kowalski
remonty
te mają na
celu
przede
wszystkim
poprawĊ bezpieczeĔstwa i
funkcjonalnoĞci oraz estetyki budynku.
Nie
wiadomo jeszcze,
jaki
bĊdzie

Bariery!
naprawdĊ nie moĪna nic z tym zrobiü? Proponujemy zacząü od obniĪenia wysokich krawĊĪników na
przejĞciach dla pieszych.
(red.)

STRAĒ
3 listopada straĪacy otrzymali
zgáoszenie o poĪarze audi A6 na ul.
Zamkowej w Ostrzeszowie. Okazaáo siĊ, Īe przyczyną wydobywania
siĊ dymu spod maski byáo wadliwe
dziaáanie urządzenia grzewczego
webasto. Wyáączenie tego urządzenia przez wáaĞciciela wystarczyáo, by obyáo siĊ bez strat.
3 listopada w Grabowie nad Prosną na ul. Przemysáowej podczas
prac ziemnych koparka uszkodziáa
nitkĊ gazociągu Ğredniego ciĞnienia. Nastąpiáo przerwanie przewodu, gaz ulatniaá siĊ do atmosfery.
PoniewaĪ staáo siĊ to raczej na
skraju miasta, nie zostaáy zagroĪone Īadne obiekty mieszkalne. StraĪ
wyznaczyáa strefĊ zagroĪenia i do
momentu przybycia pogotowia
gazowego zabezpieczaáa miejsce
zdarzenia. Straty oszacowano na
1.500zá.
3 listopada w KsiąĪeniacach na
ul. Wiejskiej doszáo do wypadku vw
golfa. Prawdopodobną przyczyną
zdarzenia byáo zajechanie drogi
przez nieustalonego rowerzystĊ.
Vw golf uderzyá w przydroĪne betonowe sáupy ogrodzeniowe. Na skutek uderzenia zapaliáa siĊ komora
silnika. Pomimo szybkiego przybycia straĪaków samochód ulegá caákowitemu spaleniu. Osób rannych
na szczĊĞcie nie byáo. Straty oszacowano na 5.000zá.
4 listopada w Ostrzeszowie na ul.
Gorgolewskiego straĪacy pomogli
w otwarciu zatrzaĞniĊtego przez
wáaĞcicielkĊ mieszkania.

Tyle mówi siĊ o likwidowaniu
barier, ale, jak widaü, to nadal tylko teoria. W Ostrzeszowie osoby
poruszające siĊ na wózkach inwalidzkich mają tych barier wyjątkowo
duĪo. Aby dojechaü do celu, muszą
niejednokrotnie prosiü o pomoc
przypadkowych przechodniów. Czy

P.H.U. AUTO HIT
Pełna oferta również na:
www.autohit-ostrzeszow.gratka.pl

Zgubiono klucze
7 listopada, najprawdopodobniej
na deptaku, prowadzącym z os.
Zamkowego w kierunku UrzĊdu
Skarbowego zgubiono pĊk kluczy.
ZnalazcĊ bardzo prosi siĊ
o kontakt, tel.0693 077 794.

transport samochodów osobowych (1.5 tony)
pomoc drogowa (3.2 tony – 4 samochody)
skup – sprzedaĪ – zamiana samochodów
(za gotówkĊ, kredyty samochodowe)
wypoĪyczalnia lawet

Ostrzeszów, ul. Wojska Polskiego 46
tel./fax 062/ 730-17-16; 0665 454 543

