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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.

Nasi straİacy na podium

Na krajowej „11”

Biorąc pod uwagĊ, Īe w 2009r. byáo to
miejsce IV, z optymizmem czekamy na
nastĊpną edycjĊ.
NastĊpnego dnia odbyáy siĊ Mistrzostwa Wielkopolski StraĪaków
Ochotniczej StraĪy PoĪarnej w Ratownictwie Medycznym. Konkurencje dla
ochotników byáy podobne jak dla zawodowców. Nasz powiat reprezentowaáa
jednostka OSP Doruchów w skáadzie:
Bartosz Piasecki, Karol Pawlik, Mariusz Ilski i Rafaá ZieliĔski, zajmując
równieĪ III miejsce na 29 wszystkich
zespoáów. Sukces tym wiĊkszy, iĪ OSP
Doruchów uczestniczyáa w zawodach
po raz pierwszy.

Rzecznik prasowy
KPPSP Ostrzeszów
asp. sztab. Zbigniew Goádyn
16 kwietnia w NiedĨwiedziu, jadący vw golfem, od strony Ostrowa, mieszkaniec
naszego powiatu, skrĊcając w lewo, zajechaá drogĊ mercedesowi, którym równieĪ kierowaá mieszkaniec naszego powiatu – doszáo do zderzenia pojazdów.
Dodatkowo, obracający siĊ vw uderzyá w motocykl yamaha, kierowany przez
mieszkaĔca Poznania. Na szczĊĞcie nikt nie odniósá obraĪeĔ ciaáa. Kierowca
golfa zostaá ukarany mandatem karnym.

9 kwietnia w Goáuchowie odbyáy siĊ Mistrzostwa
Wielkopolski StraĪaków PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej w
Ratownictwie Medycznym. W zawodach braáo udziaá 31
zespoáów z poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego. DruĪyny rywalizowaáy w czterech konkurencjach - trzech medycznych (udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanemu, przygniecionemu przez drzewo podczas zrĊbu w lesie, pomoc osobie postrzelonej oraz wypadek masowy pierwsza pomoc – segregacja rannych) i
jednej sprawnoĞciowej, polegającej na wykonaniu 5 podciągniĊü na drąĪku, nastĊpnie biegu na dystansie 200m i
oddaniu 5 strzaáów do tarczy z broni krótkiej.
Reprezentacja naszej komendy, w skáad której wchodzili: Albert Warszawski, Aleksander
Szewczyk, Przemysáaw Duszara i Robert Klein, zajĊáa wysokie III miejsce.
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POLICJA
Uszkodził BMW
Ostrzeszowscy policjanci z wydziału
kryminalnego ustalili sprawcę chuligańskiego wybryku, dokonanego
w nocy z niedzieli na poniedziałek
(11/12.04.2010r.). Sprawcą okazał się
22-letni mieszkaniec gminy Doruchów
- P. B. 12 kwietnia zatrzymano go do
dyspozycji Prokuratora Rejonowego
w Ostrzeszowie w Policyjnej Izbie Zatrzymań. 13 kwietnia 22-latek usłyszał
zarzut co do umyślnego uszkodzenia
mienia, do którego się przyznał.
22-letni sprawca w godzinach nocnych wszedł na teren prywatnej posesji w Torzeńcu i umyślnie wybił tylne
szyby oraz uszkodził lampy samochodu marki BMW. Szkody wyceniono na
co najmniej 1800zł.

Zaginął
Piotr Mielczarek
ur. 21.07.1974r., zam. Ostrzeszów ul.
gen. Sikorskiego 68.
Wymieniony 12 kwietnia 2010r. o godz.
6.00 wyszedł z miejsca zamieszkania i
do chwili obecnej nie wrócił oraz nie
nawiązał kontaktu z rodziną.

Nie ustĈpiã pierwszeęstwa

§ PROKURATOR §
Rozboje, wáamanie, oszustwo

31 marca 2010r. Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do Sądu
Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia
przeciwko 26–letniej mieszkance powiatu
ostrzeszowskiego oraz 25–letniemu mieszkańcowi powiatu ostrowskiego, podejrzanym o rozboje, kradzieże i oszustwo.
Zarzucono im, że w nocy z 4 na 5
grudnia 2009r. w Ostrowie Wlkp. dokonali
rozboju na kobiecie, w której mieszkaniu
przebywali. Uderzając ją, a także grożąc
użyciem noża, zabrali jej portfel z dowodem osobistym, 30zł, telefon komórkowy
oraz pierścionek. Oskarżonej zarzucono
też, że, bijąc pokrzywdzoną, spowodowała
wiele urazów, m. in. takich jak: krwiak mózgu, złamanie kości obu oczodołów i zatok
szczękowych. Po kilku godzinach dokonali ponownego rozboju na znajomym
pokrzywdzonej i, działając w podobny
sposób, zabrali mu telefon komórkowy. W
dalszych zarzutach opisano wcześniejsze
rozboje popełnione przez oskarżonych
w dniach 25 listopada 2009r. w Grabowie
Wójtostwie, i 30 listopada 2009r. w Ostrowie Wlkp. Wtedy również, po użyciu przemocy, zabrali pokrzywdzonym pieniądze 1000zł i telefon komórkowy. Zarzucono im
również oszustwo związane ze sprzedażą
skradzionego telefonu w lombardzie na
terenie Ostrowa Wlkp., a także dokonaną
24 listopada 2009r w Przygodzicach, kradzieżą - mężczyźnie, z którym spożywali
alkohol, ukradli 300zł. Akt oskarżenia dotyczy ponadto dokonania trzech kradzieży
z włamaniem - w listopadzie 2009r. na terenie ogródków działkowych w Ostrowie
Wlkp. oskarżeni włamali się do dwóch al-

tan, z których zabrali kuchenkę elektryczną i torbę podróżną. Trzecie włamanie - do
piwnicy budynku mieszkalnego w Giżycach, nastąpiło także w listopadzie 2009r.
Złodzieje zabrali zegar, bransolety i monety numizmatyczne o wartości 1000zł.
Z dokonanych ustaleń wynika, że 4
grudnia 2009r., przebywając w Ostrowie
Wlkp., oskarżeni udali się ze spotkaną kobietą do jej mieszkania, gdzie pili kupiony
wcześniej alkohol. W mieszkaniu doszło
do konfliktu między kobietami i pobicia
pokrzywdzonej, a także kradzieży. Oskarżeni używali, co również ustalono, noża
kuchennego, którym pokrzywdzona była
kłuta. Następnie przez kilka godzin czekali
na przyjście znajomego pokrzywdzonej,
by go również pobić i okraść.
Do zatrzymania podejrzanych doszło
12 i 13 grudnia 2009r., a w dniu 15 grudnia
2009r. zastosowano wobec nich tymczasowe aresztowanie. W trakcie śledztwa
ustalono, że oskarżeni dopuścili się również innych przestępstw, objętych obecnie
aktem oskarżenia.
Wcześniej byli oni kilkakrotnie karani,
a zarzucanych im czynów dopuścili się w
warunkach „recydywy specjalnej podstawowej”.
Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art.
280 § 2 kodeksu karnego (rozbój z użyciem
niebezpiecznego narzędzia), zagrożone są
karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności,
a także art. 279 § 1 kodeksu karnego (kradzież z włamaniem) zagrożone karą od 1
roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Z siekierą na policjantów

Rysopis: wzrost 174cm, waga 75kg,
włosy krótkie, ciemne, ubrany był w
ciemnozieloną kurtkę, granatową,
wciąganą bluzę dresową bez kaptura,
rozpinaną koszulę typu polar w białozieloną kratkę, granatowe spodnie,
czarne buty robocze.
Wszelkie informacje na temat zaginionego prosimy przekazywać pod
numer 997 bądź osobiście w KPP w
Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 27, lub
na adres: ewa.jakubowska@ostrzeszow.policja.gov.pl

30 marca br. Prokuratura Rejonowa w
Ostrzeszowie skierowała do miejscowego
Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 42–letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o czynną napaść na funkcjonariuszy
policji.
Zarzucono mu, że w Parzynowie, w
nocy z 23 na 24 grudnia 2009r., dopuścił
się czynnej napaści na dwóch funkcjonariuszy KPP w Ostrzeszowie - podczas przeprowadzania przez policjantów interwencji domowej, zgłoszonej przez jego żonę,
zaatakował ich, trzymając w podniesionej
ręce siekierę. Aby zmusić funkcjonariuszy
do zaniechania wykonywanej czynności
służbowej, wzywał ich do opuszczenia posesji, grożąc im przy tym pozbawieniem
życia. W drugim zarzucie opisano znieważenie policjantów, a w kolejnym uszkodzenie radiowozu, którym przyjechali na
miejsce interwencji. Do uszkodzenia radiowozu doszło, co wskazano w zarzucie,
w wyniku uderzania w niego przez oskarżonego siekierą, co doprowadziło m. in.
do wybicia szyby w drzwiach, oberwania
przednich drzwi oraz wgniecenia dachu i
pokrywy bagażnika.
Do powyższego zdarzenia doszło w
związku z wywołaniem przez oskarżo-

nego, będącego w stanie nietrzeźwości,
awantury, w wyniku której jego żona zmuszona była do opuszczenia wraz z dziećmi
budynku mieszkalnego. Po przyjeździe
policjantów, przebywający w budynku
oskarżony zachowywał się wobec nich
agresywnie, wyzywał ich, a po wyjściu z
budynku zaatakował ich przy użyciu siekiery, grożąc im pozbawieniem życia. W
sytuacji realnego zagrożenia życia i zdrowia funkcjonariusze oddali z broni palnej
najpierw strzały ostrzegawcze, a następnie
strzały w kierunku oskarżonego, w wyniku
czego doznał on uszkodzenia ciała. Wówczas schował się w jednym z budynków.
Następnie udzielono mu pomocy medycznej i przewieziono do szpitala.
Wobec podejrzanego w dniu 6 stycznia 2010r., po opuszczeniu przez niego
szpitala, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Czyn zarzucony oskarżonemu zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art.
223 kodeksu karnego (czynna napaść na
funkcjonariusza publicznego), zagrożone
jest karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia
wolności.

prokurator Janusz Walczak

17 kwietnia równieĪ na krajowej „11” w Ostrzeszowie doszáo do wypadku z
udziaáem hondy ctv oraz motocyklu aprilila. Kierujący hondą 42-letni mieszkaniec Ostrzeszowa, jadąc al. Wojska Polskiego od strony KĊpna, przy skrĊcaniu
w lewo nie ustąpiá pierwszeĔstwa jadącemu z przeciwka – 27-letniemu motocykliĞcie – mieszkaĔcowi Ostrzeszowa. W wyniku zdarzenia motocyklista zostaá
ranny. PostĊpowanie w sprawie prowadzi KPP w Ostrzeszowie.

STRAĒ
POĩARY
15 kwietnia straĪacy gasili poĪar suchej trawy w KsiąĪenicach (spaliáo siĊ
ok 300m2). Prawdopodobną przyczyną poĪaru byáa nieostroĪnoĞü osób
dorosáych.

INNE ZDARZENIA
12 kwietnia straĪacy usunĊli nadáamany konar drzewa w okolicy koĞcioáa
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w Kobylej Górze. 16 kwietnia podobne
zagroĪenie usuniĊto w Grabowie Wójtostwie, a dzieĔ póĨniej na cmentarzu
w Bukownicy.
13 kwietnia straĪacy uprzątnĊli leĪące na ul. KoĞciuszki krawĊĪniki,
które prawdopodobnie wypadáy ze
Ĩle zabezpieczonego transportu; usunĊli plamĊ oleju na ul. KoĞciuszki w
Ostrzeszowie.

INFORMUJEMY, įE NADAL ISTNIEJE
MOZLIWOģC UBIEGANIA SIČ O ZWROT
KOSZTÓW ZA KARTČ POJAZDU W KWOCIE

300 Zâ

DLA PIERWSZYCH REJESTRACJI 01-05-2004 DO 15-04-2006
SAMOCHODÓW SPROWADZONYCH Z UE
OPŁATA ZWROTNA 10 ZŁ

CARCAR-GROUPE
63-400 OSTRÓW WLKP ul.Gorzycka 30
filia OSTRZESZÓW ul. Okrężna 5 (boczna Rynku agencja PKO)
www.karta-pojazdu.com.pl
czynne w czwartki 9.00 - 16.00
tel 693454341 tel. 506 338 583

Przekaż
PODATKU Stowarzyszeniu RUCH SAMORZĄDOWY IM.
PROF. MARIANA FALSKIEGO w Kuźnicy Grabowskiej KRS: 0000216852
Wspierając nas finansowo uczestniczysz w rozwoju kultury. Pomagasz przywrócić nam dawną
świetność Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kuźnicy Grabowskiej, gdzie mieszkał i tworzył Prof. Marian Falski, autor ELEMENTARZA, z którego uczyły się pokolenia Polaków, nasi rodzice i nasze dzieci.
Stowarzyszenie prowadzi Muzeum Oświaty im. Prof. Mariana Falskiego
Stowarzyszenie Ruch Samorządowy im.
Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej
Kuźnica Grabowska 114, 63-522 Kraszewice,
woj. Wielkopolskie KRS: 0000216852
Konto bankowe 21 9256 0004 0054 0346 2000 0010
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie – odział Kraszewice
m.krzak@wp.pl / t. 601 810 867

Elementarz na 100 lat

