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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
Skontrolowano sklepy
W czwartek, 26 maja, od godz. 8:00
ostrzeszowscy policjanci przy współpracy funkcjonariuszy z Urzędu Celnego w Kaliszu przeprowadzili kontrole
placówek handlowych na terenie gminy Kobyla Góra oraz Doruchów. Działania prowadzono pod kątem przepisów
wynikających z Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisów Ustawy o ochronie
zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz w
celu ujawnienia przypadków wprowadzania do obrotu alkoholu, wyrobów
tytoniowych niewiadomego pochodzenia i bez znaków akcyzy.
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W wyniku przeprowadzonych
działań dokonano kontroli 6 sklepów
spożywczo-przemysłowych oraz skontrolowano lokal gastronomiczny. W
jednym ze sklepów ujawniono 27 sztuk
wyrobów tytoniowych oraz 15 butelek
z alkoholem z nieważnymi znakami akcyzy. Na właściciela sklepu nałożono
mandat karny. W sklepie spożywczym
ujawniono brak informacji o zakazie
sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18. roku życia, co także
zakończyło się postępowaniem mandatowym.
KPP w Ostrzeszowie informuje, że
działania w tym zakresie będą cyklicznie powtarzane.

DĊby w Plugawicach
muszą zostaü
Niedawno na áamach gazety pokazaliĞmy suchy dąb w Plugawicach.
MieszkaĔcy
denerwowali siĊ, Īe stojące przy
drodze drzewo moĪe siĊ
przewróciü od wiatru,
stwarzając zagroĪenie
dla Īycia. Reakcja UrzĊdu Gminy w Doruchowie
byáa prawie natychmiastowa.
Oto, co powiedziaá
podinspektor Grzegorz
Wyrwas – pracownik
UrzĊdu Gminy, który
zajmuje siĊ od strony formalnej wycinką drzew:
„DĊby w Plugawicach są pomnikami przyrody, zakwaliﬁkowanymi

jako „forma ochronnoĞci”. JeĞli chcielibyĞmy takie drzewo wyciąü, musimy
najpierw tĊ ochronnoĞü zdjąü i to robi
Rada Gminy. Najpierw jednak musi
to byü uzgodnione
z Regionalną Dyrekcją Ochrony ĝrodowiska w Poznaniu.
W piątek mieliĞmy
wáaĞnie taką wizjĊ
i przedstawicielka
RDOĝ w Poznaniu
stwierdziáa, Īe na
tych dĊbach Īeruje
chroniony dĊbosz
i jeszcze bardziej
chroniona
larwa
pachnicy dĊbowej,

11 gramów marihuany
W poniedziałek - 2 maja, o godz.
15.00 policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali dwóch mężczyzn: 18letniego mieszkańca Ostrzeszowa oraz
22-letniego mieszkańca Doruchowa.
Zatrzymani posiadali przy sobie łącznie
11 gramów środków odurzających w
postaci marihuany.
Obu mężczyznom grozi kara do
trzech lat więzienia.

26.05., Szklarka Myślniewska, 45letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów – kierował motorowerem Simson, mając
0,72 mg/l (ponad promil alkoholu).
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Tarasowaáa jezdniĊ
23 maja straĪacy otrzymali zgáoszenie
o zabitej sarnie, tarasującej pas ruchu
na drodze w NiedĨwiedziu. StraĪacy
ĞciągnĊli zwierzĊ na pobocze oraz
powiadomili o zdarzeniu odpowiednie
sáuĪby.

Kolizja nissana
i peugeota
24 maja w Kobylej Górze doszáo
do kolizji nissana primery i peugeota 106. Zniszczeniu ulegáy
przody aut – straty oszacowano
na 2000zá.

Na proĞbĊ szpitala
25 maja na proĞbĊ szpitala
straĪacy pomagali wnieĞü doĞü
otyáą osobĊ do mieszkania na
os. Zamkowym w Ostrzeszowie.

Nadáamane konary
26 maja straĪacy usunĊli nadáamane konary na terenie zakáadu Pollena. Akcja trwaáa
ponad godzinĊ. 29 maja nadáamane konary usuniĊto na ul.
Ostrzeszowskiej w Doruchowie

Paliáo siĊ poszycie leĞne
26 maja paliáo siĊ poszycie leĞne w
Racáawicach. Akcja gaĞnicza trwaáa
24 minuty. Tego samego dnia podobny poĪar miaá miejsce w NiedĨwiedziu. W obu przypadkach przyczyną
byáo zaprószenie ognia przez nieznane osoby.

Rój pszczóá
28 maja straĪacy zostali wezwani
do roju pszczóá, znajdującego siĊ na
drzewie (ul. Stefana Okrzei w Ostrzeszowie), StraĪacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wezwali pszczelarza, który usunąá zagroĪenie.

IV Wiosenny Turniej Piáki Siatkowej
o Puchar Komendanta Powiatowego
Policji w Ostrzeszowie

NIETRZEŹWI
NA DROGACH POWIATU

która jest na czerwonej liĞcie w UE.
W związku z tym decyzja „o zdjĊciu
ochronnoĞci” bĊdzie negatywna, ale
na oﬁcjalne pismo czekamy. Te dwa
chrząszcze to unikaty owadzie i gdyby
nawet same dĊby nie byáy pod ochroną, to teĪ nie wolno byáoby ich wycinaü. Udaáo siĊ jedynie uzyskaü decyzjĊ o obciĊciu niektórych konarów, ale
to teĪ nie jest jeszcze takie pewne”.
Tak wiĊc, póki co, dĊby muszą
staü, opierając siĊ wiatrom i burzom,
a mieszkaĔcom Plugawic pozostaáo
bardziej uwaĪaü na „dĊbowej” drodze.
sm
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ĝmiaáo moĪna powiedzieü, Īe
Wiosenny Turniej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie zapisaá siĊ w kalendarz organizowanych imprez policyjnych,
bowiem w miniony piątek (27 maja)

odbyá siĊ juĪ po raz czwarty. W turnieju udziaá wziĊáo szeĞü druĪyn, skáadających siĊ z przedstawicieli: PSP
w Ostrzeszowie, UrzĊdu Skarbowego w Ostrzeszowie, NadleĞnictwa w
Przedborowie, StraĪy Granicznej w
Kaliszu, Domu Dziecka w Ostrzeszowie (pracownicy) oraz KPP w Ostrzeszowie (gospodarze).
W miáej atmosferze, ale i po zaciĊtej walce zwyciĊĪyáa druĪyna reprezentująca PaĔstwową StraĪ PoĪarną – GRATULUJEMY!
II – StraĪ Graniczna w Kaliszu
III – NadleĞnictwo w Przedborowie
IV – Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie
V – Komenda Powiatowa Policji w
Ostrzeszowie
VI – Dom Dziecka w Ostrzeszowie
E.J.

Chcieli
pomóc
rannej
sarence
24 maja – we wtorek,
kiedy szykowaliĞmy siĊ
do rozwoĪenia gazet, do
redakcji przyszli dwaj nasi
czytelnicy i przynieĞli sarenkĊ, potrąconą przez
samochód niedaleko redakcji, w centrum miasta.
SkierowaliĞmy ich do odpowiednich sáuĪb.
Jak siĊ póĨniej dowiedzieliĞmy, sarenki nie
udaáo siĊ uratowaü.

WyróĪnienie dla policjanta za postawĊ
W poniedziaáek 23 maja br. w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego w
Ostrzeszowie przed rozpoczĊciem
sesji nastąpiáo uhonorowanie starszego posterunkowego Daniela Biaáczyka
za jego bohaterski czyn. Komendant
Powiatowej Policji w Ostrzeszowie
má. insp. Dariusz Bieniek postanowiá wyróĪniü funkcjonariusza za jego
postawĊ, przyznając mu 2 dni urlopu
wypoczynkowego. RównieĪ przedstawiciele samorządu gminy oraz powiatu postanowili uhonorowaü policjanta

drobnymi podarunkami.
Wymieniony policjant 6 maja br.
podczas interwencji podjĊtej wobec
mieszkaĔca gminy Ostrzeszów w sytuacji zagraĪającej jego Īyciu – najprawdopodobniej próby samobójczej, jako
jedyny przedstawiciel
sáuĪby
ratowniczej,
bĊdącej na miejscu
zdarzenia, podjąá samodzielnie akcjĊ ratunkową, polegającą na
wydostaniu tej osoby
ze stawu. Funkcjonariusz, naraĪając wáasne zdrowie, wykazaá
siĊ duĪą odwagą oraz
zaangaĪowaniem, które niewątpliwie wpáywa na ksztaátowanie

wáaĞciwej postawy wĞród pozostaáych
funkcjonariuszy, a w nastĊpstwie do
pozytywnego wizerunku policji w lokalnym spoáeczeĔstwie.

