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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.
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O krok od tragedii
29 października w Kobylej Górze
przechodząca przejściem dla
pieszych dwójka nieletnich została potrącona przez citroena zx
kierowanego przez mężczyznę o
inicjałach M. G. Do zdarzenia doszło w momencie, kiedy sprawca
podjął manewr wyprzedzania. Poszkodowani przewiezieni zostali
do szpitala w Ostrzeszowie.
Uwaga! Coraz gorsze warunki
na drogach !
29 października w Palatach kierujący audi T. C. nie dostosował
prędkości do panujących warunków i stracił panowanie nad
kierownicą. Auto zjechało na lewy
pas ruchu i uderzyło w jadącego
z przeciwka mercedesa sprintera.
Sprawca kolizji z obrażeniami ciała przewieziony został do szpitala.
Do bardzo podobnego zdarzenia
doszło 31 października na drodze
wojewódzkiej K-11 w Kochłowach.
W tym przypadku kierujący fiatem ducato E.S. doprowadził do
zderzenia z citroenem jumpy. Z
kolei 2 listopada w Pieczyskach w
wyniku poślizgu wjechał do rowu
peugeot 206, za którego kierownicą zasiadała D. M. Tego samego
dnia z tych samych powodów w
Kochłowach dachował citroen
berlingo kierowany przez mężczyznę W. J. Jak widać, nie wszyscy zdążyli się już przestawić na
jesienne warunki podróżowania.
A linie ciągle znikają
Z każdym tygodniem rośnie
liczba kradzieży napowietrznych
linii energetycznych. Kolejną
odnotowano 30 października w
Godziętowach. Straty na szkodę
Zakładu Energetycznego w Kaliszu oszacowano na ok. 9.000zł.
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31 października w Doruchowie
ciągnik rolniczy ursus kierowany
przez mężczyznę o inicjałach B. W.
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z fiatem punto. Sprawcę kolizji ukarano
mandatem.
Rozbój na dworcu
2 listopada późnym wieczorem na
terenie jednego z dworców autobusowych w powiecie ostrzeszowskim doszło do rozboju. Czterech
18 – 19-latków zaczepiło innego
mężczyznę i grożąc pobiciem zażądało od niego wydania wszystkich
pieniędzy. Łup nie był jednak zbyt
okazały. Zaatakowany miał bowiem
przy sobie zaledwie 70zł.
Złodziej w rękach policji
2 listopada funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie ustalili i zatrzymali sprawcę
kradzieży ciągnika rolniczego
ursus (wartość ok. 20 tys. zł.). Do
zdarzenia doszło w Rogaszycach
na terenie tamtejszego Zakładu
Usług Mechanicznych. Amatorem
cudzego mienia okazał się 47-letni
mieszkaniec Środy Wlkp. -J. S.
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Podsumowanie AKCJI ZNICZ
W okresie od 31 października do 4 listopada 2007 roku Komenda Powiatowa
Policji w Ostrzeszowie przeprowadziła działania pod kryptonimem „Znicz 2007”. W
związku ze wzmożonym ruchem na drogach, a zwłaszcza w rejonie cmentarzy ,policjanci wykonali czynności zapobiegające zdarzeniom mogącym przyczynić się do
wypadków drogowych i kolizji. W tym celu została dostosowana służba do potrzeb i
ewentualnych zagrożeń.
Podsumowując akcjĊ „Znicz 2007” ,odnotowano:
1 - wypadek drogowy
9 - kolizji drogowych
1 – nietrzeĨwy kierujący
01.11.2007 roku nie odnotowano Īadnego zdarzenia drogowego.

Z sądu
SKAZANI ZA ROZBÓJ
Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu zakończyła się sprawa związana ze zdarzeniem, do którego doszło w nocy z 23/24 marca br. w Ostrzeszowie. Oskarżeni to 40letni Roman W. i 38-letnia Ewa S. Przypomnijmy, że tej nocy para, będąc w stanie nietrzeźwości, weszła do sklepu monopolowego i zażądała od sprzedawczyni wydania
pieniędzy, przy czym mężczyzna groził ekspedientce metalowym młotkiem. Chwilę
później Roman W. sam wyciągnął pieniądze spod lady, a Ewa S. z innego miejsca – w
sumie zabrali ok. 1040zł, butelkę wódki i 9 paczek papierosów.
Wyrok, który zapadł w Kaliszu, brzmi: 3 lata i 5 miesięcy pozbawienia wolności
dla Romana W. oraz 3 lata i 2 miesiące pozb. wolności dla Ewy S. Nieprawomocny
wyrok mówi o bezwzględnej karze więzienia.
Rob.

JUBILEUSZOWE BUDOWANIE „POMOSTÓW”

Kolizje
30 października strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku vw passata w Siedlikowie.
Kierowca samochodu prawdopodobnie
nie zachował należytych środków ostrożności podczas wyprzedzania, wskutek
czego jego pojazd otarł się o przydrożne
drzewo i wpadł do rowu. Osób rannych nie
było, straty ok. 5.000zł.
*
31 października w Grabowie na ul. Kolejowej doszło do kolizji renault megane i seata
toledo. Obyło się bez rannych, straty ok.
8.000zł.
*
4 listopada w Pustkowiu Północ zderzyły się 2 pojazdy – fiat 126p i peugeot 106.
Prawdopodobną przyczyna była nieuwaga
kierowcy peugeota – najechał na tył fiacika.
Bez osób rannych, straty ok. 2.500zł.
Śmietnik w ogniu
1 listopada na cmentarzu w Kraszewicach
zapalił się śmietnik. Przyczyną mógł być
rozgrzany znicz.
Pożar w kotłowni
4 listopada w Rogaszycach, w kotłowni
przy jednym z budynków mieszkalnych powstał ogień. W pomieszczeniu tym zapaliło
się drewno oraz zgromadzona makulatura.
Przyczyną była prawdopodobnie iskra, która wydostała się z nieszczelnego przewodu
kominowego. Odnotowano niewielkie
straty.
Plama na Łąkowej
5 listopada na ul. Łąkowej w Ostrzeszowie
trzeba było usunąć plamę oleju z jezdni.
Przypuszczalną przyczyną był uszkodzony
pojazd.
Rob.

Jechał wbrew wyrokowi
3 listopada w Ostrzeszowie policjanci zatrzymali do rutynowej
kontroli volkswagena golfa. W toku
wykonywanych czynności okazało
się, że 33-letni kierowca P. B. złamał
sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Mężczyznę zatrzymano do dyspozycji prokuratora
rejonowego.
Nietrzeźwi na drogach powiatu
29.10. Palaty, 40-letni rowerzysta
Krzysztof K., 1,52 miligrama/l
04.11. Ostrzeszów, kierowca peugeota Łukasz S., pobrano od niego
krew do badań

Ciągnik wymusił pierwszeństwo
X sesja Rady Powiatu zaczęła się
uroczyście od upominków i podziękowań dla goszczącej w Ostrzeszowie delegacji reprezentującej stowarzyszenie
„Pomost” z Blankenburga. W trakcie
pobytu w naszym mieście podpisano
porozumienie ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Kolei Ostrzeszów-Namysłaki.
Niewykluczone, że stara ciuchcia z niemiecką pomocą znowu zacznie jeździć.
Prezes niemieckiego stowarzyszenia
Joachim Schulze zabrał głos, dziękując za gościnę i możliwość nawiązania
współpracy. Zaraz potem wręczono
nagrody dla młodzieży za konkurs o te-

matyce antyalkoholowej. Zwycięzcami
została młodzież z ZS nr1. Ona też, jak i
pozostali zdobywcy czołowych miejsc,
odebrali nagrody z rąk starosty.
Pierwsze interpelacje zgłosił M. Lamek. Apelował o zatoczkę do samochodów przy wejściu do przedszkola sióstr
nazaretanek (ul. Leśna). Dopominał się
też o pasy między szpitalem a pogotowiem. Radny K. Obsadny powrócił do
sprawy lustra przy cmentarzu (piszemy
o tym piniżej). Pytał również o budynek byłej rzeźni, który – jego zdaniem
– winien zostać rozebrany. Z wyjaśnień
L. Janickiego wynikało, że jest to wła-

sność Skarbu Państwa, ale powiat chce
ten budynek przejąć i zrobić coś, co
nie będzie szpecić. Jak wiadomo, nie
wszystkie gminy chcą uwłaszczyć będące na ich terenie ośrodki zdrowia.
- Dlaczego tak się dzieje, czy aby stawiane gminom warunki finansowe nie
są zbyt wygórowane? – pytał J. Ibron.
Odpowiadając na to pytanie, starosta
przyznał, że ani Doruchów, ani Grabów
nie są zainteresowane przejęciem tych
budynków, a ich koszt miał się wahać
w granicach 100-150 tys. zł.(Doruchów)
i 200-250 tys. zł (Grabów). Pieniądze
miałyby zostać przeznaczone na inwestycje związane ze służbą zdrowia. Zaś
w przypadku Grabowa część środków
uzyskana ze sprzedaży obiektu w drodze przetargu, zostałaby przekazana
na budowę tamtejszego punktu pomocy doraźnej.
Bez zbędnych dyskusji przeszły
proponowane na sesji uchwały.
Jedną z ważniejszych było wprowadzenie zmian w budżecie, przez co
deficyt uległ zmniejszeniu o ponad
3 mln zł.
K.J.

Z LUSTREM DO „SĄDNEGO DNIA”
31 października-Kochłowy

W dniach poprzedzjących Wszystkich Świętych ruch w okolicach cmentarza
był bardzo duży. Brak lustra umożliwiającego obserwowanie ulicy Daszyńskiego
przez wjeżdżających z podporządkowanej ul. Kościuszki stanowił poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu.

2 listopada-Pieczyska

Z lustrem, znajdującym się dotąd
u zbiegu ulic Kościuszki i Daszyńskiego
(przy cmentarzu), są od dłuższego czasu
problemy. Najpierw spodobało się żartownisiom, którzy wciąż przekręcali je,
aż wreszcie któryś z mich potłukł lustro
doszczętnie. Teraz, od kilku tygodni przez
to newralgiczne dla ruchu drogowego
miejsce kierowcy poruszają się po omacku
i na wyczucie, co może skończyć się tragedią. Jakiś czas temu, na sesji Rady Powiatu
zwrócił na to uwagę radny Kazimierz Obsadny. Jego apel o ponowne zamontowanie lustra trafił do zarządcy drogi – Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Ostrowie. Stamtąd
nadeszła odpowiedź następującej treści:
„Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie informuje, że oczekuje na rozstrzyg-

nięcie sprawy w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie w
związku z ustaleniami sprawcy zniszczenia w. w. lustra.”
W podpisie kierownik Rejonu – Wasiela.
To oczywiste, że ustalenie sprawcy zniszczenia i
ukaranie go przykładnie, jest istotną sprawą i trzeba od
wszelkich wandali twardo egzekwować ponoszenie
kosztów ich zniszczeń. Jednakże, czy funkcjonowanie ruchu drogowego, a właściwie bezpieczeństwo użytkowników tegoż ruchu, powinno zależeć od działań, które ma
podjąć sąd? Wygląda na to, że ujęcie wandala stało się
nieszczęściem dla kierowców mających teraz wyczekiwać „sądnego dnia”, po którym to dopiero kierownictwo
Rejonu zechce być może ponownie zainstalować lustro.
Najwidoczniej w Rejonie Dróg Wojewódzkich pracują ludzie z wielkim poczuciem sprawiedliwości, ale bez
krzty rozsądku.
K.J.

P.H.U. AUTO HIT
Pełna oferta również na:
www.autohit-ostrzeszow.gratka.pl

transport samochodów osobowych (1.5 tony)
pomoc drogowa (3.2 tony – 4 samochody)
skup – sprzedaĪ – zamiana samochodów
(za gotówkĊ, kredyty samochodowe)
wypoĪyczalnia lawet

Ostrzeszów, ul. Wojska Polskiego 46
tel./fax 062/ 730-17-16; 0665 454 543

