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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
Graﬁciarze ustaleni
Ostrzeszowscy policjanci ustalili „graﬁciarzy”, którzy na początku
wrzeĞnia, za pomocą farby w sprayu
oraz czarnego ﬂamastra postanowili, wedáug wáasnej inwencji twórczej,
„udekorowaü” odnowione Ğciany tunelu dworca PKP w Ostrzeszowie.
„Graﬁciarze” to osoby w wieku 12 - 14
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lat – wszyscy mieszkają w Ostrzeszowie. PaĔstwowe Linie Kolejowe
powstaáe szkody wyceniáy wstĊpnie
na kwotĊ 500 záotych. O zachowaniu
nieletnich sprawców – „graﬁciarzy”
zostanie powiadomiony Sąd Rodzinny i Nieletnich w Ostrzeszowie.

Obãawa

W ĞrodĊ, 15 wrzeĞnia, kilka minut po godzinie 9.00, w miejscowoĞci
Turkowy w powiecie kĊpiĔskim, na
terenie jednego z zakáadów produkcyjnych padáy strzaáy z broni palnej.
W ten sposób troje uzbrojonych przestĊpców usiáowaáo dokonaü napadu
na wáaĞciciela ﬁrmy.
Wedáug takiego scenariusza
rozpoczĊáy siĊ üwiczenia dowódczosztabowe, w których udziaá wziĊáo
blisko 80-ciu policjantów z KPP w
KĊpnie, Ostrzeszowie i Ostrowie
Wielkopolskim.
Celem symulacji byáo przeüwi-

15 wrzeĞnia straĪacy usunĊli plamĊ
oleju z al. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie. Plama zajmowaáa obszar szer.
ok. 1m, dá. ok. 100m.

Kolizja na K-11
16 wrzeĞnia o godz. 15.00 w Ostrzeszowie na ul. gen. Sikorskiego mĊĪczyzna M.D. (zam. Rubiny), kierujący samochodem marki Iveco, nie
dostosowaá prĊdkoĞü jazdy do panujących na drodze warunków i najechaá na stojącego vw golfa, który
w wyniku uderzenia wjechaá w sáup
oĞwietleniowy. NastĊpnie kierujący
iveco uderzyá w audi A6 i zepchnąá
je do przydroĪnego rowu. Podczas
kolizji ucierpiaáa kierująca vw golfem. Natychmiast przewieziono ją do ostrzeszowskiego szpitala. SprawcĊ policjanci ukarali mandatem karnym.

za dwoma samochodami, którymi
uciekali sprawcy napadu; zorganizowali blokadĊ drogi w miejscowoĞci
Szklarka MyĞlniewska i Czarnylas,
gdzie doszáo do zatrzymywania uciekinierów.
Ostatni z uciekających bandytów,
zatrzymany zostaá przez przeszukującą kompleks leĞny kompaniĊ policjantów w zorganizowanej zasadzce.
Pomimo niesprzyjającej pogody
dziaáania zakoĔczyáy siĊ pomyĞlnie i
zostaáy ocenione pozytywnie. Dodatkowo üwiczenia byáy nadzorowane
przez koordynatorów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, którzy
po zakoĔczeniu üwiczeĔ szczegóáowo omówili przebieg prowadzonych
dziaáaĔ, wskazując mocne i sáabe
strony.
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17 wrzeĞnia z powodu silnych wiatrów przechyliá siĊ maszt antenowy
przy chodniku na ul. Sienkiewicza w
Ostrzeszowie. StraĪacy zabezpieczyli miejsce oraz pomogli monterowi,
który usuwaá usterkĊ. Tego samego
dnia usunĊli nadáamane konary drzew
w Mąkoszycach oraz gniazdo os w
Szklarce Przyg. DzieĔ póĨniej nadáamane konary usuwali na ul. Grabowskiej w Ostrzeszowie.

Na sygnale...
Czwartek 16 wrzeĞnia, ok. godz.
15:00. Przez miasto jadą na sygnaáach pojazdy uprzywilejowane: karetki, wozy straĪackie, policja. Wydawaü
by siĊ mogáo, Īe bez problemu dotrą
do celu. PrzecieĪ niosą innym pomoc.
Niestety, traﬁáy na záy moment... Wielu
kierowców wáaĞnie wyruszyáo z pracy
do domów – spieszy im siĊ i nie reagują na sygnaáy pojazdów. WiĊkszoĞü
chyba bardziej martwi siĊ o swoje

15 wrzeĞnia przed godz. 16.00 w
NiedĨwiedziu na drodze K-11 mieszkaniec Krotoszyna - J.K., kierujący
samochodem ciĊĪarowym marki
Mercedes, nie zachowaá Ğrodków
ostroĪnoĞci i uderzyá w tyá poprzedzającego go seata. W wyniku zderzenia ucierpiaáa kobieta kierująca
samochodem osobowym - z powaĪnymi obraĪeniami traﬁáa do szpitala.
CzynnoĞci w sprawie prowadzi KPP
w Ostrzeszowie.

czenie koordynacji
dziaáaĔ
blokadowo-poĞcigowych policjantów trzech
sąsiadujących
ze sobą jednostek. Policjanci
brali udziaá w
poĞcigu. przez
teren
powiatu kĊpiĔskiego,
ostrzeszowskiego i
ostrowskiego.

STRAĒ
13 wrzeĞnia w Ostrzeszowie na ul.
Grunwaldzkiej kierowca renault laguny uderzyá w rowerzystĊ. Akcja straĪy
trwaáa blisko póá godziny. Na miejscu
obecne byáo takĪe pogotowie.

Wypadek w NiedĨwiedziu

nowe alufelgi niĪ o to, Īe karetka akurat w tym momencie moĪe jechaü do
jakiegoĞ wypadku. ĩaáosne zachowanie niektórych kierowców wskazuje na
zupeány brak wraĪliwoĞci. Policjant,
przepychający siĊ (w wozie policyjnym na sygnale) ulicą àąkową, zdąĪyáby chyba nawet wystawiü mandaty,
bo niektórzy kierowcy nie reagują ani
na sygnaá, ani na trąbienie...
Smutny to widok. Kultura jazdy
w naszym mieĞcie jest bardzo niska,
ale to, co zaprezentowali niektórzy
w miniony czwartek, jest karygodne.
Oby oni sami nie czekali kiedyĞ na pomoc, licząc minuty, podczas gdy inni

19 wrzeĞnia straĪacy otrzymali wezwanie na ul. Kwiatową w Ostrzeszowie, gdzie doszáo do zalania jednego
z mieszkaĔ na parterze. Na miejscu
widaü byáo, Īe spod zamkniĊtych
drzwi wydobywa siĊ woda (lokatorów
ĞciągniĊto z przyjĊcia weselnego).
Okazaáo siĊ, Īe w áazience pĊká wąĪ,
doprowadzający wodĊ do spáuczki.
Dziaáania straĪaków polegaáy na wylaniu wody przy uĪyciu wiader i mioteá.
Akcja trwaáa 1,5 godz., straty oszacowano na 5000zá.

kierowcy obojĊtnie nie bĊdą zwracaü
uwagi na sygnaáy Ğwietlne i dĨwiĊkowe karetki, straĪy czy policji.
AG

Oddam szczeniaka
w dobre rčce,
t. 697 565 665

Nowo otwarty sklep
Plac Stawek
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W ofercie:
ceramika
odzieĔ damska i dzieciöca
sztuczna biĔuteria
zabawki
art. szkolne i biurowe
art. gosp. domowego
portfele i torebki damskie
ozdoby i upominki
sztuczne kwiaty oraz wiele innych
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