14.11.2007
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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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Nie spojrzał w lusterko?
6 listopada w Grabowie Wójtostwie kierowca volkswagena
golfa T. H. nie upewnił się, czy jest
wyprzedzany i podczas skrętu w
lewo doprowadził do bocznego
zderzenia ze skodą octavią. Sprawcę kolizji ukarano mandatem.
„Zwinęli” linię
Każdy tydzień przynosi kolejne
kradzieże przewodów elektrycznych. 7 listopada doszło aż do
dwóch. W Bobrownikach straty
oszacowano na 2.000zł, a w pobliskim Morawinie na 8.500zł.
Deski na drodze
9 listopada w Kochłowach kierowca scanii B. J. nie zachował
właściwego odstępu od poprzedzającego go pojazdu. Podczas
gwałtownego hamowania ciężarówka zjechała na pobocze, a z jej
naczepy wysypały się deski, które
uszkodziły nadjeżdżającego z
przeciwka daewoo lanosa. Sprawcę kolizji ukarano mandatem.
Mandat za wymuszenie
9 listopada w Ostrzeszowie w
al. Wojska Polskiego renault clio
kierowane przez mężczyznę o inicjałach P. G. wymusiło pierwszeństwo, doprowadzając w ten sposób do zderzenia z audi. Kierowcę
„renówki” ukarano mandatem.
Kraksa na Pogodnej
9 listopada w Ostrzeszowie na ul.
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KU PRZESTRODZE!
Do tego wypadku doszło 4 listopada w godzinach popołudniowych na Pustkowiu Płd. Kroniki policyjne nie odnotowały jednak tego zdarzenia.

Pogodnej ford fiesta kierowany
przez 29-latka Andrzeja H. zjechał
nagle na lewe pobocze i uderzył w
drzewo. Kierowcę z obrażeniami
ciała przewieziono do szpitala.
Istnieją podejrzenia, że w chwili
zdarzenia mężczyzna mógł znajdować się pod wpływem alkoholu.
Nietrzeźwi na drogach
powiatu
05.11. Siedlików, rowerzysta
Aleksander N., pobrano od niego
krew do badań
05.11. Szklarka Przygodzicka,
kierowca fiata 126p Jarosław S.,
pobrano od niego krew do badań
(przy okazji okazało się, że zatrzymany złamał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów)
09.11. Siedlików, 30-letni rowerzysta Aleksander N., pobrano od
niego krew do badań
11.11. Ostrzeszów, ul. Powstańców Wlkp., rowerzysta Jan G.,
pobrano od niego krew do badań (również ten mężczyzna nie
dostosował się do wyroku zakazującego prowadzenia wszelkich
pojazdów)
12.11. Ostrzeszów, ul. św. Mikołaja, 28-letni kierowca volkswagena golfa Tomasz K., pobrano od
niego krew do badań

Podjazd z przeszkodami
Po co komu taki podjazd? – pytają czytelnicy.
Na ul Zamkowej w Ostrzeszowie do przychodni „Ars Medica” zrobiono niedawno nowe wejście. Z założenia miał to być pewnie również podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rzeczywistość przerosła
jednak wszelkie oczekiwania. Mniej więcej na środku podjazdu znalazły się bowiem
dwa schodki, a przed samym wejściem do budynku strome schody, wprawdzie z pasami dla wózków dziecięcych, ale to na pewno nie rozwiąże problemu z podjazdem.
Może by tak projektant przetestował i choć kilka razy pokonał odcinek, o którym
mowa, na inwalidzkim wózku. Chętnie mu potowarzyszymy – mówią już pół- żartem
czytelnicy.

Sprostowanie
W numerze 45. „CzO” w podziękowaniach za udział w pogrzebie
śp. Marii Tereby, zamieszczonych na str. 2, popełniłem błąd w nazwisku
ks. S. Grześniaka. Za pomyłkę przepraszam Księdza oraz Rodzinę Zmarłej.
M. Śmiglewski
Poniżej podziękowania w należytej formie.

Wszystkim, którzy dnia 10.10 .2007r. wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Marii Tereby,
składamy podziękowania.
Wyrazy naszej wdzięczności skladamy: proboszczowi parafii pw. św. Idziego w
Przedborowie ks. kanonikowi dr. Sławomirowi Grześniakowi, ks. kanonikowi
dr. Janowi Stachowiakowi oraz ks. Ryszardowi Krakowskiemu za sprawowanie
ceremonii pogrzebowej.
Rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, delegacjom oraz wszystkim uczestniczącym
w ceremonii pogrzebowej jesteśmy wdzięczni za zamówione msze św., złożone
wieńce i kwiaty i okazany w ten sposób szacunek zmarłej Marii
pogrążona w smutku rodzina
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Ogień na wysypisku
5 listopada strażacy z OSP Bukownica
gasili pożar na dzikim wysypisku w
Marszałkach. Przyczyną było prawdopodobnie zaprószenie ognia. Bez strat.
Zwarcie w renówce
5 listopada, w miejscowości Kuźniki
(droga krajowa nr 11), na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej zapaliło się
ciężarowe renault. Straty ok. 5.000zł,
osób rannych nie było.

Zapinaj pasy ZAWSZE!
Jedną z podstawowych przyczyn wysokiej
śmiertelności ofiar wypadków drogowych jest naruszenie przepisów dotyczących obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i urządzeń do
przewozu dzieci.
Kierowcy często zapominają o tym, że w wielu
przypadkach pasy bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko urazu przy kolizjach drogowych lub wypadkach.
Mając na uwadze powyższy fakt Komenda
Powiatowa Policji w Ostrzeszowie systematycznie
realizuje działania prewencyjne ukierunkowane na
egzekwowanie przepisów dotyczących obowiązku
korzystania z pasów i urządzeń bezpieczeństwa do
przewozu dzieci.
Infromujemy, iż w dniu 8 listopada 2007 roku na
terenie powiatu ostrzeszowskiego policjanci przeprowadzili akcję “Pasy bezpieczeństwa”!!! których oprócz egzekwowania przepisów
obowiazujących w ruchu drogowym, szczególny nacisk skierowali na przepisy dotyczące obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i urządzeń bezpieczeństwa do
przewozu dzieci.
W wyniku przeprowadzonych działań policjanci skontrolowali 80 pojazdów, spośród których ujawnili 23 przypadki naruszeń prawa w związku z niekorzystaniem z
pasów bezpieczeństwa.
Uwzględniając ujawnione naruszenia prawa przez kierowców oraz pasażerów nie
korzystających z zabezpieczeń w pojeździe, Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie informuje, że takiego typu akcje będą coraz częściej realizowane .

KOGO ZAWIADOMIĆ O WYPADKU
Ratownicy medyczni, policjanci,
strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności,
kiedy muszą skontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.
Włoskie media, po przeprowadzonych rozmowach z pracownikami
służb ratowniczych - zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób
oznakowali w swojej komórce numer
- pod którym to w nagłych wpadkach można byłoby skontaktować
się z bliskimi poszkodowanych.
Bardzo często telefon komórkowy
jest jedynym przedmiotem, który
można przy nich znaleźć. Szybki
kontakt pozwoliłby na uzyskanie
takich informacji jak grupa krwi,
jakie przyjmują leki, czy cierpią na
jakieś choroby, czy są alergikami...
Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na
liście kontaktów - osobę, z którą trzeba się skontaktować w nagłych wypadkach. Lista kontaktów w naszych
telefonach - zwykle jest bardzo długa i nie wiadomo, kogo w pierwszej
kolejności powinniśmy powiadomić.
Według
włoskich
ratowników,
międzynarodowy skrót pod którym można byłoby umieścić taki
numer to: ICE (=In Case of Emergency) tzn. w nagłym wypadku.
Takie
oznakowanie
uprościłoby pracę wszystkim służbom ratowniczym. Gdyby ktoś chciał
umieścić więcej osób w swoim te-

lefonie mógłby je oznaczyć w następujący sposób: ICE1, ICE2, ICE3, itd.
Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie
kosztuje - a może być bardzo użyteczny. Przecież dzisiaj prawie każdy
dysponuje telefonem komórkowym.

Plamy coraz częściej
6 listopada w Bukownicy trzeba było
usunąć olej z jezdni, który najprawdopodobniej wydostał się z uszkodzonego pojazdu. Przy neutralizacji plamy
jak zwykle nieodzowny okazał się sorbent o nazwie damolin.
Następnego dnia podobna akcja miała
miejsce w Pustkowiu Północ.
Za szybko?
9 listopada w Kraszewicach, prawdopodobnie wskutek niedostosowania
prędkości, samochód ciężarowy zjechał z jezdni i zsunął się do rowu, tarasując jednocześnie jeden pas jezdni.
Obyło się bez strat i osób rannych.
Niebezpieczny wybuch
9 listopada strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w budynku 1-rodzinnym w Olszynie. Na miejscu okazało
się jednak, że zadymienie w kotłowni
spowodowane jest wybuchem z pieca.
Niestety kobieta, która obsługiwała
piec, doznała poparzeń, dlatego pogotowie ratunkowe zabrało ją do szpitala.
Ratownicy wygasili piec, przewietrzyli
pomieszczenia i przekazali obiekt właścicielom.
Źle zabezpieczył
10 listopada w Kobylej Górze na drodze nr 449 przejeżdżający tamtędy
kierowcy przez pewien czas napotkać
mogli na porozrzucane odłamki szkła
i drewna. Strażacy, którzy pojawili się
na miejscu musieli uprzątnąć to zagrożenie. Przyczyną był prawdopodobnie
źle zabezpieczony ładunek (drewniane
okna z demontażu) podczas transportu.
Rob.

Aktualnie podobna
akcja jest rozwijana
w innych krajach
Europy (i nie tylko).
Ponieważ w Polsce,
ginie o wiele za
dużo osób w ruchu
drogowym (ale dotyczy to przecież nie
tylko takich sytuacji
!) prosimy Państwa
o
wprowadzenie
pod hasłem ICE „namiarów” Waszych
najbliższych.
Nie
kosztuje
nic, a może pomóc
ocalić życie !!!
WZÓR ZAPISU
W KOMÓRCE:

BĄDŹMY UPRZEJMI NA
DROGACH!
Okres zimy zwiększa ryzyko awarii w naszych
pojazdach. Może się więc zdarzyć, że samochód
odmówi posłuszeństwa w najmniej odpowiednim miejscu i czasie, np. na skrzyżowaniu. Ostatnio przytrafiło się to pewnej pani w Ostrzeszowie.
Z relacji świadka wynika, że pozostali kierowcy nie
wykazali się wyrozumiałością. Swoje podenerwowanie manifestowali używając klaksonów. Tylko
jedna osoba - pracownik Zakładu Oczyszczania
Miasta, okazał się dżentelmenem i pomógł bezradnej kobiecie wyjść z opresji. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich kierowców o
wzajemną życzliwość i zrozumienie. W końcu sytuacja podobna do opisanej powyżej może przydarzyć się każdemu.
(red.)

  
    







   
 
  

ICE SYN
+48 600 82 10 62
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w
Ostrzeszowie

   !"#$ %&"'#(*
%+"%, !-. /%+#0 -2&. 34
+-. 564 78495:977
.+/;+/"./<

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

