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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.

Ranni w wypadku w Kuźnicy Grabowskiej

997

POLICJA
Pijany 15-latek
27 lutego po godz. 21.00 w Książenicach
policjanci do kontroli drogowej zatrzymali K. N - 15-letniego mieszkańca
gminy Ostrzeszów, który kierował
motorowerem marki JMSTAR. Ponieważ
funkcjonariusze wyczuli od chłopca
wyraźną woń alkoholu, poddano go
badaniu, które wykazało 0,90 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (prawie
dwa promile). Za popełnione przestępstwo 15-latek trafi przed sąd rodzinny i
nieletnich.

Wypadek w Kraszewicach

Chcąc uniknąć zderzenia…

Kradzieże samochodów
W 2009r. na terenie województwa
wielkopolskiego odnotowano 2337
kradzieży oraz kradzieży z włamaniem
do samochodów. Najwięcej w Poznaniu
– aż 1667, w powiecie ostrzeszowskim
odnotowano 10 kradzieży oraz kradzieży
z włamaniem do pojazdów. Jak wynika
z danych w roku 2009 na terenie województwa wielkopolskiego najwięcej
utraconych pojazdów pochodzi z grupy
„Volkswagen” i „Peugeot”/”Citroen”
– osobowe oraz „Mercedes Sprinter” –
dostawcze, ze srebrnym/szarym kolorem
nadwozia. Pojazdy najczęściej kradzione
były w czwartki oraz niedziele w styczniu
i maju, najrzadziej w miesiącach letnich
– lipiec, sierpień.

Aresztowany za znęcanie się
nad żoną
27 lutego 2010r. Sąd Rejonowy w
Ostrzeszowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na okres 3 miesięcy wobec
33-letniego mężczyzny – mieszkańca
gminy Mikstat. Sprawca awantur, będąc
pod wpływem alkoholu, od dłuższego
czasu znęcał się nad swoją żoną, bił ją,
powodując tym samym obrażenia ciała
i niejednokrotnie narażając ją na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
KPP w Grabowie nad Prosną.

NIETRZEŹWI NA DROGACH
POWIATU
27.02., po godz. 18.00, Ostrzeszów, ul.
gen. Sikorskiego, 18-letni P. P. - kierowca
fiata 126p, 1,24 mg/l (ponad dwa promile
alkoholu);
27.02., Mikstat, ul. Skryta, P. A. (mieszkaniec gminy Mikstat) – kierowca vw golfa,
0,61 mg/l.

26 lutego, jeszcze przed 7.00 rano, w Kraszewicach na drodze Kuźnica Grabowska
– Kraszewice, G. Ł.- mieszkanka gminy Grabów kierująca fiatem uno, nie dostosowała
prędkości do warunków atmosferycznych, w wyniku czego straciła panowanie nad
samochodem, zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo. Pasażerowie na skutek
wypadku odnieśli obrażenia ciała i zostali przewiezieni do szpitala. Czynności w
sprawie prowadzi KP w Grabowie nad Prosną.

KTOKOLWIEK WIDZIAâ
W dniu 5 paĨdziernika 2009r. w
Poznaniu zaginąá Tomasz Ciemniak.
Ma 33 lata, 163 cm wzrostu i piwne
oczy. W dniu zaginiĊcia ubrany byá w:
ciemno-brązowe spodnie sztruksowe,
sztruksową koszulĊ i czarne buty. Miaá
ze sobą czerwono-czarny plecak.
Ktokolwiek widziaá Tomasza Ciemniaka lub ma jakiekolwiek informacje
o jego losie proszony jest o kontakt z
ITAKĄ - Centrum PoszukiwaĔ Ludzi
Zaginionych pod caáodobowymi nu-

merami: 0 801 24 70 70 oraz 022 654
70 70. MoĪna równieĪ napisaü w tej
sprawie do ITAKI: itaka@zaginieni.pl.
Naszym informatorom gwarantujemy dyskrecjĊ.
ZdjĊcie Tomasza Ciemniaka oraz
innych zaginionych: www.zaginieni.pl

Zgubiono klucze!
23 lutego w Ostrzeszowie zgubiono
pęk kluczy z kluczem od Mercedesa, uczciwego znalazcę
prosimy o kontakt w redakcji,
tel. 730-14-90 – przewidziana
nagroda pieniężna

APELUJEMY !
Nie zostawiaj bagażu i żadnych przedmiotów w widocznym miejscu,
zabieraj je z sobą lub zamykaj w bagażniku
- zamykaj drzwi i okna za każdym razem, gdy opuszczasz samochód;
- nie zostawiaj nigdy kluczyka w stacyjce;
- kluczyki zabieraj zawsze z sobą, nawet jeśli samochód pozostawiasz w garażu;
- przyglądaj się uważnie nieznajomym, interesującym się Twoim
samochodem lub samochodem sąsiadów;
- nie zostawiaj żadnych dokumentów w samochodzie, a zwłaszcza
dowodu rejestracyjnego i rachunków ubezpieczeniowych;
- staraj się parkować w miejscach strzeżonych, nocą unikaj postoju i
parkowania w miejscach nieoświetlonych;
- nigdy nie pozostawiaj bagażu na bagażniku dachowym;
- kupując radio samochodowe, wybierz takie, które można wyjąć
przed opuszczeniem pojazdu.
Urządzenia zabezpieczające samochód!
Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży samochodu, dobrze jest zamontować urządzenia, które w znacznym stopniu utrudnią jego kradzież:
- autoalarm – włączaj go, gdy opuszczasz samochód, choćby na
chwilę;
- blokada rozruchu silnika – która uniemożliwi uruchomienie silnika;
- blokada mechaniczna skrzyni biegów;
- laski spinające koło kierownicy z pedałem hamulca lub sprzęgła;
- zewnętrzna blokada kierownicy.
Jak pokazuje praktyka, skuteczne jest zastosowanie co najmniej
dwóch różnych rodzajów zabezpieczeń. Oprócz proponowanych
zabezpieczeń warto pomyśleć o wszechstronnym ubezpieczeniu
samochodu. Gwarantuje to wyrównanie strat materialnych, poniesionych na skutek ewentualnej kradzieży.

26 lutego, o 7.30 w Kuźnicy
Grabowskiej 19-letnia mieszkanka powiatu wieruszowskiego
- S. Z, kierująca vw golfem, na
skrzyżowaniu dróg nie ustąpiła
pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z prawidłowo jadącym
fiatem punto. Niestety, i w tym
wypadku byli ranni - obrażenia
odnieśli zarówno kierowcy obu
aut, jak i pasażerowie vw golfa.
Czynności w sprawie prowadzi
KP w Grabowie.

25 lutego, po godz. 13.00 w
Niedźwiedziu, na drodze krajowej K-11, mieszkaniec Ostrowa Wlkp. J. C., kierując renault
kangoo, na prostym odcinku
drogi w kierunku Ostrzeszowa
zauważył na swoim pasie samochód wykonujący manewr
wyprzedzania „na trzeciego”.
Kierowca renault, chcąc
uniknąć zderzenia, zaczął
gwałtownie hamować, w następstwie czego auto wypadło
z drogi i dachowało. Sprawca
zdarzenia odjechał z miejsca
w kierunku Ostrowa Wlkp. Kierowcy renault na szczęście nic
się nie stało. Dalsze czynności
w sprawie prowadzi KPP w
Ostrzeszowie.

Znaleziono

Zgubiono

27.02.2010r., w Ostrzeszowie
koáo Intermarche znaleziono
obrączkĊ, tel. 668 476 919

27.02.2010r., w okolicy parkingu - plac Kazimierza zgubiono
portfel, tel. 666 718 174

A byão tak dobrze
Jestem gorącym zwolennikiem
poprawy bezpieczeĔstwa pieszych
na drogach, ale nie lubiĊ w tym
przesady. Niestety, tak siĊ dzieje na
naszym terenie. OtóĪ w Kobylej Górze w nieodlegáym czasie na dwóch
przejĞciach dla pieszych zamontowano sygnalizacje Ğwietlne.
Kiedy je montowano, gáoĞno przyklaskiwaáem pomysáodawcom tego
przedsiĊwziĊcia. Tak byáo do czasu,
kiedy sygnalizacje przetestowane zostaáy w praktyce.
OtóĪ, o ile naleĪy pochwaliü drogowców za zainstalowanie w centrum
miejscowoĞci sygnalizacji dziaáającej
na zasadzie, Īe pieszy, chcąc przejĞü
na drugą stronĊ jezdni, przyciska klawisz, który zapala mu zielone Ğwiatáo,
o tyle pojawia siĊ problem z sygnali-

zatorem na wjeĨdzie do Kobylej Góry
od strony Ostrzeszowa - ten samoczynnie przeáącza siĊ, wstrzymując
ruch na jezdni.
Moim skromnym zdaniem to nonsens, gdyĪ, po pierwsze, nigdy nie
widziaáem tam pieszego, a po drugie,
dlaczego tutaj, podobnie jak w centrum, ruchu nie wstrzymuje pieszy,
który chce przejĞü na drugą stronĊ.
Tak byáoby lepiej dla ewentualnych
pieszych, a na pewno dla kierowców.
To, dlaczego tak nie jest, pozostanie
pewnie sáodką tajemnicą drogowców.
Chyba Īe sprawa ma gáĊbszy sens,
który dla przeciĊtnego uczestnika ruchu drogowego jest niezrozumiaáy.
RaDaR

998

STRAĒ
W ubiegłym tygodniu strażacy zanotowali 7 zdarzeń – część z nich to wypadki,
o których piszemy w rubryce policyjnej.
Dwa zdarzenia związane były z usuwaniem skutków śnieżnej zimy:
22 lutego – Ostrzeszów, ul. Małkowskich, usunięcie zwisów śnieżnych z budynku mieszkalnego;
24 lutego – Ostrzeszów, ul. Zamkowa,
kościół rzymsko-katolicki, usunięcie dachówek z rynny.

KOLIZJA
Rano 26 lutego na ul. Armii Krajowej w
Ostrzeszowie doszło do kolizji samochodu daewoo matiz. W wyniku zdarzenia
jedna osoba została ranna. Straty oszacowano na ok. 4000zł. Prawdopodobną
przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

POŻARY
26 lutego w Kuźnicy Grabowskiej doszło
do pożaru kotłowni, znajdującej się przy
sklepie. Do akcji skierowano 3 jednostki,
działania straży trwały ponad dwie godziny. Straty oszacowano na ok. 5000zł,
w tym budynki ok. 3000zł. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie
instalacji elektrycznej. Spaleniu uległo
drewniane pokrycie dachu kotłowni oraz
zgromadzony w pomieszczeniu opał.
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Rozpoczčcie Kursu

22 marzec br.
Wykãady w Ostrzeszowie lub Mikstacie

