11.05.2011

3

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Na gorącym uczynku

weekendu

Dzielnicowy z KP w Grabowie zatrzymał na gorącym uczynku 22-letniego mieszkańca Palat, który 1 maja
ok. godz. 23.00 umyślnie uszkodził elewację budynku - sklepu spożywczego,
pisząc po nim farbą. Właściciel sklepu
wycenił straty na 500zł. Sprawca stanie
przed sądem.

Od piątku 29 kwietnia do 3 maja
2011r. na terenie powiatu ostrzeszowskiego trwała policyjna akcja związana
z wydłużonym weekendem majowym.
Funkcjonariusze sprawdzali przede
wszystkim trzeźwość kierujących pojazdami, stan techniczny samochodów
oraz represjonowali zachowania będące najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych - czyli: przekraczanie
dozwolonej prędkości, nieprawidłowe
wyprzedzanie, nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, a w przypadku
pieszych – poruszanie się niewłaściwą
stroną jezdni. Podsumowując - majowy długi weekend na terenie powiatu
ostrzeszowskiego upłynął spokojnie.
Łącznie w działaniach brało udział 66
policjantów prewencji i 21 policjantów
z ruchu drogowego. Funkcjonariusze w
ciągu czterech dni zatrzymali dwóch
nietrzeźwych kierujących pojazdami na
drogach publicznych. Doszło do jednego wypadku drogowego oraz do pięciu
kolizji drogowych. W wyniku tych zdarzeń cztery osoby zostały ranne.

Pełnoletni włamywacze
Do kradzieży z włamaniem doszło
w środę - 4 maja, w miejscowości Muchy. Natychmiastowa reakcja policjantów doprowadziła do sprawców tej kradzieży. Dwóch 18-letnich mieszkańców
powiatu ostrzeszowskiego, działając
wspólnie i w porozumieniu, wykorzystało nieobecność domowników, weszło na teren prywatnej posesji, następnie, po usunięciu zabezpieczeń przy
drzwiach, złodzieje dostali się do szopy,
skąd zabrali: spawarkę elektryczną,
wiertarkę, dwa akumulatory oraz silniki elektryczne. Utracone przedmioty
właściciel wycenił na 700zł. Wszystkie
skradzione rzeczy oddano pokrzywdzonemu.
Postępowanie w sprawie, pod
nadzorem Prokuratora Rejonowego w
Ostrzeszowie, prowadzą policjanci z KP
w Grabowie. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

PoĪary suchej trawy

2 maja w Ostrzeszowie na ul. Zamkowej paliáa siĊ sucha trawa na nieuĪytkach. Prawdopodobną przyczyną
byáo zaprószenie ognia przez osoby
imiennie nieustalone. Spaliáo siĊ 10
arów trawy. Suchą trawĊ straĪacy gasili teĪ 7 maja przy drodze powiatowej
w Gáuszynie, a dzieĔ póĨniej na nieuĪytkach w Rogaszycach.

Ostrzeszów, ul. Zamkowa
(obok „Biedronki”).

Potrącił i uciekł
Z piątku na sobotę (6/7 maja) ok. godz. 1.40 dyżurny
ostrzeszowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Mikstat Pustkowie na drodze W-447 w rowie leży
mężczyzna z obrażeniami ciała. Policjanci na miejscu zdarzenia ustalili, że pokrzywdzony to 52-letni mieszkaniec
powiatu ostrzeszowskiego. Mężczyzna, prowadząc rower
prawą stroną drogi (w kierunku Antonina) został potrącony przez jadący w tym samym kierunku opel astra. Spraw-

Ucierpiało 3-letnie dziecko

Chciał się utopić?
W piątek - 6 maja, po godz. 16.00,
ostrzeszowscy policjanci w wyniku natychmiastowej interwencji uratowali
życie 33-letniemu mieszkańcowi gminy
Ostrzeszów, który najprawdopodobniej
chciał popełnić samobójstwo. Mężczyzna znajdował się w wodzie, około 50
metrów od brzegu stawu. Trudno było
przewidzieć, co zamierza i jaka będzie
jego reakcja na policyjną interwencję.
Mimo to jeden z policjantów wszedł
do wody, aby zapobiec ewentualnemu
nieszczęściu. Dzięki temu działaniu 33latek znalazł się bezpiecznie na brzegu,
gdzie został przekazany załodze karetki.
W toku dalszych czynności ustalono, że mężczyzna był nietrzeźwy - ponad jeden promil alkoholu (0,85 mg/l).
Ponadto okazało się, że wcześniej
uszkodził licznik w mieszkaniu sąsiadów oraz biegał z łopatą, zaczepiając
napotkane osoby. Ponieważ sprawca
swoim zachowaniem stworzył zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia swojego i
innych osób, po przebadaniu w szpitalu
zatrzymano go w policyjnym areszcie.
Dalsze czynności w sprawie prowadzi
KPP w Ostrzeszowie.

Niezły karambol
7 maja ok. godz. 13.55 w Rogaszycach, na „11”, kierująca vw golfem
mieszkanka Chorzowa podjęła manewr
wyprzedzania w momencie, kiedy wyprzedzał ją już seat ibiza, którym kierował mieszkaniec Chojnic. Mężczyzna,
chcąc uniknąć zderzenia z vw golfem,
zjechał na lewe pobocze, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w tył
przyczepy ciągnika rolniczego marki
Lamborghini. Na koniec vw golf uderzył w tył seata.
W tym groźnie wyglądającym karambolu, na szczęście nikt nie ucierpiał.
Sprawczyni została ukarana mandatem
karnym.

Podsumowanie majowego

ca – kierowca opla, oddalił się z miejsca zdarzenia, nie udzielając
pomocy pokrzywdzonemu. Poszkodowanego mężczyznę zabrało ostrzeszowskie pogotowie ratunkowe.
Ujawnione na miejscu ślady pozwoliły ustalić sprawcę, którym okazał się 28-letni mieszkaniec gminy Mikstat. Ponadto
okazało się, że mężczyzna kierował pojazdem nie posiadając do
tego uprawnień i, najprawdopodobniej, był nietrzeźwy.
Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Czynności w sprawie, pod nadzorem Prokuratora Rejonowego, prowadzi KPP w Ostrzeszowie.
W piątek - 6 maja, ok. godz. 15.40 w Ostrzeszowie na skrzyżowaniu al. Wojska
Polskiego z ul. Piastowską mieszkanka gminy Doruchów, kierująca fiatem seicento,
skręcając w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu fiatowi palio, czym doprowadziła do zderzenia samochodów. W wypadku ucierpiało
3-letnie dziecko (pasażer fiata Seicento); zostało ono przewiezione do szpitala w
Ostrowie Wlkp.
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Poİar w Smolnikach
7 maja w Smolnikach paliáa siĊ wiata bezpoĞrednio przylegająca do obory. PoniewaĪ w oborze znajdowaáo siĊ 115 sztuk bydáa,
do akcji skierowano aĪ 10 jednostek straĪy. Dodatkowe zagroĪenie
powodowaáo zapalenie siĊ deszczowni. Na szczĊĞcie poĪar udaáo
siĊ opanowaü. Straty oszacowano na 150000zá, uratowano mienie
wartoĞci 900000zá. Za wstĊpną przyczynĊ poĪaru przyjmuje siĊ
zwarcie instalacji elektrycznej.

Auto spáonĊáo
10 maja w Tokarzewie paliá siĊ budynek gospodarczy z garaĪem. Prawdopodobną przyczyną byáo zwarcie
instalacji elektrycznej w samochodzie
osobowym, znajdującym siĊ w garaĪu. Auto spáonĊáo doszczĊtnie. Straty
oszacowano na 30000zá.

UsunĊli piasek i zaprawĊ

na drodze piasek i zaprawĊ cementową na drodze w Ligocie. Przyczyną
tego byá Ĩle zabezpieczony áadunek
przejeĪdĪającego samochodu.

Usuwanie nadáamanych
konarów

7 maja tuĪ przed godz. 10.00 do KPP w Ostrzeszowie wpáynĊáo zgáoszenie
o zniszczeniu páyt betonowych w ogrodzeniu Szkoáy Podstawowej nr 1. Straty
wyceniono na ok 1000zá. Na razie nic nie wiadomo o sprawcach. PostĊpowanie prowadzi KPP w Ostrzeszowie.
Kiedy patrzy siĊ na taką gáupotĊ, przypominają siĊ sáowa zawarte we
wspomnieniach J. ChowaĔskiego, które drukujemy na str. 21. W jednym odcinku zawará reﬂeksjĊ, Īe w 1945 roku Rosjanie, po przekroczeniu granicy, w
prymitywny sposób i zupeánie bez sensu niszczyli wszystko, co stanĊáo na ich
drodze. Nic dodaü, nic ująü.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum PrzedsiĊbiorczoĞci
Ogáasza nabór na szkolenia:

2 maja – Parzynów
3 maja – Marcinki
6 maja – Kobyla Góra

PODATEK OD TOWARÓW I USàUG
KONSULTANT DO SPRAW POZYSKIWANIA
FUNDUSZY UE
GRAFIKA KOMPUTEROWA

7 maja straĪacy usunĊli rozsypany

•
•
•
•

Grupa docelowa- caáa Wielkopolska,
Szkolenie dla pracowników ﬁrm, pracodawców, mikro i maáych
przedsiĊbiorców,
KaĪde szkolenie – 90 godzin dydaktycznych,
Grupy do 15 osób,

Koszt szkolenia: 526,50 zá / osobĊ (brutto)
Terminy szkoleĔ: od czerwca 2011
TERMIN ZGâOSZENIA DO 16 maja 2011 roku!
Kontakt:
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum PrzedsiĊbiorczoĞci
ul. Przemysáowa 27 63-500 Ostrzeszów
Tel. 62 730 17 31
Fax. 62 730 48 98
email: sekretariat.socp@socp.info.pl

