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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.

DO TRZECH RAZY SZTUKA

– W RACâAWICACH ZNALEĭLI!
(DokoĔczenie ze str. 1.)
Jeden z mieszkaĔców potwierdziá, Īe rozstrzelano tu
siedemnastu Īoánierzy, ale podczas kopania dla siebie
grobu jeden z nich ucieká. Zostaá zastrzelony okoáo dwóch
kilometrów dalej. Spróbujemy odnaleĨü i jego miejsce spoczynku.
Oprócz szczątków w tej zbiorowej mogile znaleĨliĞmy
piĊü „nieĞmiertelników” – identyﬁkatorów (poáówek), zawierających dane umoĪliwiające identyﬁkacjĊ ciaá (typ i
numer jednostki , numer Īoánierza i grupa krwi; w przeciwieĔstwie do polskich „ nieĞmiertelników”, na niemieckich
nie ma, niestety, nazwiska Īoánierza ) odkaĪacz do maski
gazowej, kilka rzeczy osobistych jak resztki oáówków czy
grzebieni. Byáy teĪ rzeczy Ğwiadczące o wojskowym pochodzeniu mogiáy, czyli: guziki mundurowe tzw. groszki,
haki mundurowe i daszki od czapek. WiĊkszoĞü Īoánierzy
pochowana zostaáa bez mundurów. ĩaden nie miaá teĪ butów.
ChcielibyĞmy podziĊkowaü na áamach „Czasu Ostrzeszowskiego” ludziom obecnym przy ekshumacji za udzieloną pomoc w ustaleniu miejsca spoczynku Īoánierzy;
wáaĞcicielce terenu, na którym znajdowaáa siĊ mogiáa,
za wydanie zgody na ekshumacjĊ polegáych, pani soátys
Racáawic za pomoc w poszukiwaniu Ğwiadków wydarzeĔ z
1945roku, podczas wizji lokalnej. Wszystkie te pozytywne
dziaáania i zrozumienie pracy na rzecz polsko-niemieckiego pojednania, doprowadziáy do przeprowadzenia udanej
ekshumacji. Prace cieszyáy siĊ duĪym zainteresowaniem
spoáecznym”.
Kilku zapaleĔców podjĊáo siĊ niewdziĊcznego i trudnego zadania – poszukuje grobów niemieckich Īoánierzy
na polskiej ziemi. Odnalezione szczątki zostają przekazane do fundacji „PamiĊü” w Poznaniu. Tam, jeĞli to tylko

POLICJA
Sprawca kradzieży roweru
ustalony i zatrzymany
1 czerwca policjanci z KP w Grabowie nad Prosną ustalili i zatrzymali
18-letniego mieszkańca Giżyc, który w
marcu 2011r. w godzinach nocnych z terenu prywatnej posesji w Kraszewicach
ukradł rower typu „damka”, wartości
500zł. Za popełnione przestępstwo
sprawca kradzieży odpowie przed sądem. Postępowanie prowadzą policjanci z KP w Grabowie.

Potrącił 10-latka
2 czerwca o godz. 8.47 w Ostrzeszowie na ul. Zamkowej 56-letni męż-

31 kwietnia
Kobyla Góra – poszycie leśne; Zawady
– siano na łące; Ostrzeszów, ul. Grunwaldzka oraz Palaty - sucha trawa na nieużytkach; Grabów, ul. Kępińska – sucha
trawa na poboczu drogi; Niedźwiedź
– sucha trawa na nasypie kolejowym;
Myje – drewniane podkłady kolejowe;
Marydół – poszycie leśne.
4 czerwca
Kuźniki, ul. Polna – pożar przydrożnego
drzewa; Mikstat Pustkowie – poszycie
leśne.
5 czerwca
Kuźniki – poszycie leśne; Niedźwiedź
– żywopłot na cmentarzu.

Stowarzyszenie „Pomost”, dziĊkując czytelnikom
„Czasu” za dotychczasową wspóápracĊ, prosi o dalsze informacje. Szczególnie chodzi o dwa miejsca, które ﬁgurują
w spisie archiwalnym, a do tej pory nie udaáo siĊ znaleĨü
Īadnego Ğwiadka.
Są to : Mikstat - mogiáa na cmentarzu katolickim - Īoánierze niemieccy, i Krzywda gm. Szczytniki - koáo cmentarza polskiego - Īoánierze niemieccy.
KONTAKT: Paweá Gruszka, tel. 65/573-31-41 lub
607 101 703.
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czyzna (mieszkaniec Biskupic Zabarycznych) kierujący fiatem uno nie
obserwował właściwie przedpola jazdy
i potrącił 10-letniego chłopca, przechodzącego przez przejście dla pieszych.
Pokrzywdzonego natychmiast zabrało
pogotowie. Sprawcę zdarzenia poddano badaniu co do stanu trzeźwości – był
trzeźwy. Policjanci za spowodowanie
kolizji ukarali kierującego mandatem.

Złodzieje zatrzymani
Ostrzeszowscy kryminalni zatrzymali do dyspozycji prokuratora rejonowego dwóch mężczyzn, którzy działając wspólnie i w porozumieniu ukradli

STRAĒ
Pożary traw, poszycia leśnego, itp.

moĪliwe, ustala siĊ toĪsamoĞü Īoánierzy. Raz w roku na
cmentarzu wojskowym w Poznaniu na Miáostowie odbywa
siĊ pochówek odnalezionych szczątków.
sm
Fot. Paweá Gruszka
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Wjechał do rowu

31 maja w miejscowości Chlewo doszło
do kolizji samochodu daewoo lanos.
Kierowca auta podczas próby ominięcia leżącej na drodze gałęzi wjechał do
przydrożnego rowu – na szczęście nikt
nie ucierpiał.

Plamy na drodze
1 czerwca strażacy usunęli plamy oleju
znajdujące się na drodze w Ostrzeszowie (al. Wojska Polskiego) oraz w Bukownicy.

Pożar w Rogaszycach
1 czerwca palił się budynek gospodarczy w Rogaszycach. Pożar jeszcze przed
przybyciem strażaków ugaszono. Przyczyną zdarzenia było uderzenie pioruna, straty oszacowano na 500zł.

stalowe elementy: rurki, płaskowniki,
kątowniki oraz inne elementy na szkodę jednej z firm w powiecie ostrzeszowskim. Poszkodowany właściciel firmy
starty wycenił na 1710zł. Ponadto okazało się, że sprawcy skradziony towar
zbyli w punkcie skupu złomu – właściciel punktu nabył oferowane przedmioty za kwotę 260zł, pomimo że były
warte znacznie więcej. Mężczyźni staną
przed sądem rejonowym pod zarzutem
kradzieży; skupujący w punkcie skupu
złomu odpowie za paserstwo, ponieważ nabył towar, choć na podstawie
towarzyszących okoliczności powinien
przypuszczać, że zakupione przez niego przedmioty zostały uzyskane za
pomocą czynu zabronionego. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP w
Ostrzeszowie.

Brak uwagi wiele
kosztowaã

Rano 5 czerwca w Marszałkach doszło do wypadku daewoo lanosa i renault laguny. Kierujący daewoo jadąc prostym odcinkiem drogi poza obszarem zabudowanym,
nie zachował ostrożności podczas wyjeżdżania z drogi podporządkowanej gruntowej i, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu renault lagunie. W wyniku zdarzenia kierujący i pasażerka daewoo lanosa oraz
pasażerka renault
odnieśli obrażenia i
zostali przewiezieni
do szpitala. Sprawca
był trzeźwy.
Strażacy straty
oszacowali na ok.
8000zł – zniszczeniu uległ lewy przód
i bok daewoo lanos,
renault laguna został zniszczony prawie w całości.

Poİar auta

3 czerwca w Doruchowie paliá siĊ samochód daewoo espero. Prawdopodobną przyczyną byáo zwarcie instalacji elektrycznej w komorze
silnika. PoĪar ugaszono, odáączono akumulatory – straty oszacowano
na 2000zá.

Usuwanie gniazd
owadów
4 czerwca
Książenice, ul. Brzoskwiniowa – szerszeni na poddaszu budynku mieszkalnego;
Mąkoszyce - osy na poddaszu budynku
mieszkalnego.

Kolizja daewoo i seata
5 czerwca w Grabowie doszło do kolizji
daewoo nubiry i seata cordoby. Akcja
strażaków trwała blisko godzinę. Osób
poszkodowanych nie było. Straty oszacowano na 6000zł – zniszczeniu uległ
przód daewoo i tył seata.

Połamane konary drzew
5 czerwca strażacy usunęli połamane
konary w miejscowości Marczykowskie,
w Bukownicy oraz w Przedborowie.
Tego samego dnia w Przedborowie
usunięto także potężne drzewo, które
pochyliło się na inne drzewa, tym samym stwarzając zagrożenie. Przyczyną
wszystkich zdarzeń były silne wiatry.

Nowa Sala Bankietowa

ARKADIA
organizuje
zabawy karnawałowe,
wesela,
komunie
i inne imprezy
okolicznościowe
Ostrzeszów,
al. Wojska Polskiego 12

tel. 695

951 725

