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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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Znów ofiara śmiertelna

7 grudnia w godzinach wieczornych w Mąkoszycach doszło do
tragicznego wypadku drogowego. 18 – letni kierowca forda escorta
(mieszkaniec Sycowa) na łuku drogi w lewo najprawdopodobniej
nie dostosował prędkości do panujących warunków, wskutek czego
stracił panowanie nad pojazdem - wjechał na zatoczkę, później
przejechał po pasie zieleni, zjechał na prawą stronę, następnie
na lewą, dodatkowo uderzając w studzienkę. W fordzie, oprócz
kierowcy, podróżowały jeszcze 3 osoby. W wyniku wypadku śmierć
poniosła 16 – letnia dziewczyna (mieszkanka powiatu kępińskiego),
a pozostałe osoby zostały ranne.
Kierowca był trzeźwy.
Dokładne okoliczności zdarzenia ustala Prokuratura Rejonowa
w Ostrzeszowie.
Rob.

Wypadek w zakładzie ceramicznym

Pracodawca oskarżony
Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie zakończyła śledztwo w sprawie
śmiertelnego wypadku przy pracy, do
którego doszło na terenie Zakładu Ceramiki Budowlanej.
Aktem oskarżenia objęto 57-letniego właściciela firmy montażowej z Krotoszyna. Mężczyźnie zarzucono, że 23
lipca 2007r. w Ostrzeszowie na terenie
Zakładu Ceramiki Budowlanej, będąc
pracodawcą pokrzywdzonego, nie dopełnił obowiązku właściwego zorganizowania pracy. Podczas wykonywania
prac spawalniczych przez pokrzywdzonego oskarżony nie zachował należytej
staranności przy odłączaniu zasilania
elektrycznego, co miało zapobiec uruchomieniu urządzenia, we wnętrzu
którego wykonywane były prace, w następstwie czego doszło do jego uruchomienia i wciągnięcia pokrzywdzonego
pomiędzy metalowe wały maszyny. W
wyniku powyższego doznał on poważnych uszkodzeń ciała, które doprowadziły do jego śmierci.
Kiedy pokrzywdzony wykonywał
prace spawalnicze we wnętrzu urządzenia do mieszania masy ceramicznej,
jeden z pracowników Zakładu Ceramiki
Budowlanej, nie wiedząc o wykonywaniu powyższych prac, uruchomił miesza-

Złóż życzenia
swoim klientom!
Jeśli

za pośrednictwem
najpoczytniejszej w powiecie ostrzeszowskim
gazety, jaką jest „Czas
Ostrzeszowski”, chcieliby
Państwo złożyć życzenia
świąteczne i noworoczne swoim klientom, zapraszamy! Jak zwykle z
tej okazji naszym stałym
klientom proponujemy
50% upustu. Cena jednego modułu (z upustem)
na stronie czarno – białej
15,25zł z VAT, na stronie
kolorowej 30,50zł z VAT.
Termin nadsyłania życzeń
upływa w piątek 14 grudnia
o godzinie 15.00.

Zapraszamy!

dło, które wciągnęło pokrzywdzonego,
co doprowadziło do zmiażdżenia jego
nóg. Wcześniej oskarżony, przesunął
wyłącznik, zamierzając odciąć dopływ
prądu do urządzenia. Było to jednak
działanie nieskuteczne, gdyż ze względu
na zmianę instalacji wyłącznik był nieczynny, czego oskarżony nie sprawdził.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art.
220 § 1 kodeksu karnego (naruszenie
obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy) zagrożone karą
do 3 lat pozbawienia wolności oraz art.
155 kodeksu karnego (nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Rob

Potrąciła rowerzystkę
4 grudnia w Ostrzeszowie na ul.
Armii Krajowej 15-letnia rowerzystka została potrącona przez
daewoo lanosa. Z obrażeniami
ciała przewieziono ją do szpitala.
Jak ustalono, B. Ł. - 45-letnia kierująca samochodem osobowym, nie
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu
jednośladowi i w ten sposób spowodowała kolizję. Ukarano ją za to
mandatem.
Golfem w felicię
4 grudnia w Doruchowie na ul.
Kaliskiej volkswagen golf kierowany przez 32-latka M. C. wymusił
pierwszeństwo przejazdu i doprowadził do zderzenia ze skodą
felicią. Sprawcę kolizji ukarano
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Pożary
3 grudnia w Klonie (gm. Czajków)
prawdopodobnie od pozostawionego na dłuższy czas rozpalonego pieca zapalił się drewniany budynek mieszkalny kryty
dachówką. Na szczęście podczas
pożaru nikt nie znajdował się w
domu. Straty materialne są spore
– ok. 35.000zł (praktycznie cały
budynek spłonął).
*
5 grudnia w jednym z zakładów
drzewnych w Dębiczach doszło
do pożaru – zapaliły się trociny,
którymi opalany był piec zasilający suszarnię. Odnotowano straty
w wysokości ok. 1.000zł – spaliły
się 2 silniki elektryczne. Przyczyną było prawdopodobnie zwarcie w instalacji elektrycznej.

mandatem.
Nietrzeźwi na
drogach powiatu
03.12. Książenice, ul. Zielona,
25-letni rowerzysta Piotr S., 0,98
miligrama/l
07.12. Dębicze, kierowca fiata
126p Jerzy L., 1,49 miligrama/l
07.12. Czajków, rowerzysta Henryk J., 1,14 miligrama/l

Znaleziono pęk kluczy
W czwartej 6 grudnia przy blokach koło świateł w Ostrzeszowie znaleziono duży pęk kluczy
- do odebrania w redakcji „CzO”.

Bezpieczne zakupy - Policja radzi
Zbliża się okres wzmożonych zakupów przed
Świętami Bożego Narodzenia. Jest to czas, w którym
aktywizują się kieszonkowcy i złodzieje. Pozostawiony na parkingu samochód też staje się łatwym
łupem.
Oto kilka rad, które mogą przyczynić się do
bezpiecznych zakupów.
W sklepach:
- nie dokonywać wypłat pieniędzy z bankomatów na terenie hipermarketów,
- torebki mieć zawsze zamknięte,
- nie trzymać portfelu w tylnej kieszeni
spodni,
- sprawdzać terminy przydatności artykułów
do spożycia, dopilnować podbicia przez sprzedawcę karty gwarancyjnej,
Na parkingu:
- sprawdzić, czy dokładnie zamknęliśmy drzwi
samochodu ( nie zapomnieć o domknięciu szyb),
- wykorzystać do zabezpieczenia samochodu
dostępne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżami i alarmy samochodowe,
- nie pozostawiać w samochodzie cennych
przedmiotów (radioodbiorników CD. aparatów fot.,
kamer, drogich części garderoby i innych rzeczy,
które mogłyby zainteresować złodzieja,
-w miarę możliwości zapamiętać numery
rejestracyjne samochodów obok, których zaparkowaliśmy, aby w przypadku ujawnienia uszkodzenia
naszego samochodu ułatwić policjantom ustalenie
ewentualnego sprawcy tego uszkodzenia,

-nie kupować towarów od osób spotkanych
na parkingach.
Kiedy staliśmy się ofiarą przestępstwa, powinniśmy niezwłocznie powiadomić najbliższą
jednostkę Policji o tym fakcie. Tylko takie postępowanie może ułatwić policjantom zebranie niezbędnych informacji na temat zdarzenia.
W przypadku uszkodzenia naszego samochodu w wyniku kolizji drogowej, spiszmy dane kierującego oraz markę i numer rejestracyjny samochodu sprawcy, oraz polisę ubezpieczeniową OC.

Kolizja w Doruchowie
9 grudnia w Doruchowie na
ul. Tokarskiej doszło do kolizji
z udziałem 2 osobówek. Przyczyną było prawdopodobnie
niezachowanie należytej ostrożności przez kierowcę opla astry.
Osób rannych nie było, straty ok.
3.000zł.
Rob.

RZEŹ TOPOLI
Obraz, jaki zobaczyłem w sobotnie
przedpołudnie, zmroził mnie bardziej
niż panujący na dworze chłód. Leżą-

Spoglądając na chodnik przy szkole, nie
spostrzegłem, by korzenie topoli choć w
jednym miejscu naruszyły go, o co zwy-

ce obok siebie sterty topoli na boisku
szkolnym przy ul. Łąkowej (niczym na
tartaku) budzą smutek i pytania: komu
te drzewa przeszkadzały? W imię jakich
racji je wycięto? Patrząc na pnie ściętych
drzew, trudno zauważyć oznaki starości
lub chorób, które miałyby je powalać.

kle posądza się te „drzewo-chwasty”. A
jednak dokonano swoistej rzezi, niszcząc przy okazji niepowtarzalny zakątek
krajobrazu przyrodniczego.
K.J.

Tragedia na porodówce
śledztwo trwa
Trwa śledztwo w sprawie śmierci matki i noworodka w ostrzeszowskim szpitalu.
Prokuratura po zgromadzeniu materiału dowodowego w postaci dokumentacji
medycznej, a także przesłuchaniu w charakterze świadków m.in. osób udzielających
pomocy medycznej, powołała zespół biegłych. Ich celem jest dokonanie specjalistycznej oceny przeprowadzonych działań medycznych. Po uzyskaniu opinii będzie
możliwe podjęcie decyzji odnośnie dalszych działań.
Rob.

Nowo otwarty 1 grudnia 2007r.
zakład tradycyjnych usług introligatorskich zaprasza do korzystania z jego usług
wszystkie FIRMY, URZĘDY, SZKOŁY oraz ludzi
prywatnych potrzebujących tych usług
Z poważaniem
Mirosława i Roman Dolata
os. Zamkowe 19A, (pawilon obok kotłowni) Ostrzeszów,
tel. 586-13-33; 511 944 542

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

P S Wyjaśnienia w sprawie wycięcia
topoli w następnym numerze „CzO”.

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

