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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.

UMRZEû, GDY SIĉ KOCHA?
(DokoĔczenia ze str. 1)
Co byáo dalej, wiemy tylko z opowieĞci innych. Sąsiedzi dziewczyny
mówili, Īe tym razem nie wjechaá samochodem na podwórko, tylko stanąá
przy drodze. Ona wsiadáa do samochodu, przejechali kawaáek, przystanąá. – Wedáug Ğwiadków – dziewczyna
wyskoczyáa z samochodu. MoĪemy
siĊ tylko domyĞlaü, Īe doszáo miĊdzy
nimi do jakiejĞ gwaátownej sprzeczki. Karol nawróciá, ruszyá w kierunku
MiĊdzyborza i na wprost domu swej
dziewczyny uderzyá w drzewo. Musiaá

byü w jakimĞ amoku, zdruzgotany i nie
do koĔca Ğwiadomy swych poczynaĔ.
MoĪe wtedy doszáo do zerwania...
- Byáam tam zaraz po wypadku
– mówi p. Maria. - Najpierw odebraliĞmy jeden telefon, póĨniej drugi – miaáam wraĪenie, Īe ktoĞ sobie Īartuje, w
sáuchawce sáyszaáam dzieciĊce gáosy.
Wreszcie trzeci telefon. Odebraá go
mąĪ i woáa, Īe dzwoni moja siostra
i krzyczy do sáuchawki: „Karol miaá
wypadek! Karol miaá wypadek! StraĪ
rozcina auto.” DojechaliĞmy na miejsce, wpadáam w szok. Musiaáam za-

Brawurowa jazda?

6 kwietnia w Kaliszkowicach
Oáobockich 23-letni mĊĪczyzna,
kierując motocyklem marki Honda, terenie zabudowanym, jechaá
z nadmierną prĊdkoĞcią od strony
Kaliszkowic Kaliskich. DojeĪdĪając
do skrzyĪowania, straciá panowanie
nad pojazdem, przewróciá siĊ i uderzyá w betonowe ogrodzenie posesji,
na skutek czego doznaá záamania koĔczyn. MĊĪczyzna zostaá przewieziony do
szpitala w Ostrzeszowie, gdzie pobrano mu
krew na zawartoĞü alkoholu. Motocykl nie byá ani zarejestrowany, ani ubezpieczony. Trwają czynnoĞci zmierzające do ustalenia,
czy poszkodowany posiadaá uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wyprzedzaá, gdy byá wyprzedzany (31.03)

W NiedĨwiedziu na drodze krajowej nr 11 kierujący oplem vectrą 43-letni
mieszkaniec Ostrzeszowa, podczas wyprzedzania nie zauwaĪyá, Īe jest
juĪ wyprzedzany i w wyniku tego zajechaá drogĊ prawidáowo wyprzedzającemu seatem ibizą mieszkaĔcowi KĊpna. Kierujący seatem, chcąc uniknąü
zderzenia, gwaátownie zahamowaá, w wyniku czego straciá panowanie nad
pojazdem, a nastĊpnie zjechaá do przydroĪnego rowu, uszkadzając pojazd.
Sprawca kolizji – kierujący oplem zostaá ukarany mandatem.
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WiĊcej ostroĪnoĞci! (31.03)
W Mąkoszycach 77-letnia rowerzystka, mieszkanka tej miejscowoĞci, wyjeĪdĪając z drogi
podporządkowanej, nie ustąpiáa
pierwszeĔstwa kierującemu seatem
ibizą, 32-letniemu mieszkaĔcowi powiatu oleĞnickiego, w wyniku czego
doszáo do wypadku. Na szczĊĞcie
dla starszej pani kolizja skoĔczyáa
siĊ tylko na záamaniu koĔczyn.

Nie zna przepisów? (27.03)
W Zalesiu – gm. Doruchów – kierujący vw passatem, mieszkaniec
Kalisza, na skrzyĪowaniu nie ustąpiá pierwszeĔstwa kierowcy audi,
czym doprowadziá do zderzenia. Na
sprawcĊ naáoĪono mandat karny w
wysokoĞci 300zá. Z powodu uszkodzeĔ pokolizyjnych zostaáy zatrzy-
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mane dowody rejestracyjne obu
pojazdów. Kierujący byli trzeĨwi.

Zawiniá alkohol?
3 kwietnia KPP, za poĞrednictwem
dyĪurnego pogotowia ratunkowego, zostaáa powiadomiona o
Ğmierci mieszkaĔca miejscowoĞci
Siedlików. 57-letni mĊĪczyzna
zasáabá nagle w trakcie picia alkoholu. Osoba ta znana byáa policji
jako naduĪywająca alkoholu. Na
polecenie Prokuratury Rejonowej
w Ostrzeszowie zwáoki zostaáy
zabezpieczone do sekcji. Pobrano
krew do badaĔ, w celu stwierdzenia stĊĪenia alkoholu. Na miejscu
zdarzenia zabezpieczono butelki, w
celu okreĞlenia, jakiego rodzaju byá
to alkohol i czy nie przyczyniá siĊ do
Ğmierci mĊĪczyzny.

sáabnąü, bo polali mnie wodą, nawet
nie pamiĊtam tej chwili. Krzyczaáam:
PuĞcie mnie do dziecka!
Z telefonu Karola, który znaleziono dzieĔ po wypadku, odczytaliĞmy
sms nadany przez jego dziewczynĊ po
16.30 – „Ty nie wiesz, co siĊ za twoimi
plecami dzieje”. SądzĊ, Īe to byá powód jego páaczu, moĪe chciaá jechaü,
by dowiedzieü siĊ, o co chodzi.
Jedno dziecko mieliĞmy... Tragedia – rozpacza matka. MąĪ chory,
po operacji na oko, niewiele widzi.
Syn zrobiá prawo jazdy na ciągnik, na
samochód, uprawnienia na kombajn... Miaá
záote rĊce. Wszystko
zrobiá w obejĞciu, potraﬁá murowaü. Uczyá siĊ
sumiennie, w tym roku
miaá koĔczyü technikum
rolnicze.

PrzyjmujĊ
sáowa wspóáczucia i kondolencji, jestem
za nie bardzo
wdziĊczna,
ale jako matka
inaczej je odbieram.
- Tak nam
go
brakuje
– Īali siĊ p.
Zdzisáaw.
Jest wpóá do
trzeciej,
juĪ „Miaá záote rĊce. Wszystko zrobiá w obejĞciu...”
odruchowo
patrzy siĊ, czy
Co moĪna powiedzieü w takiej
nie jedzie ze szkoáy. Gdzie nie wejchwili? Brakuje sáów pocieszenia i
dziesz, zajrzysz do garaĪu po narzĊwspóáczucia dla najbliĪszych, dla
dzia – wszĊdzie puste po nim miejsca.
tych, którzy go kochali. Tylko tak barNie mamy syna...
dzo Īal…
***
K. Juszczak

Serdeczne podziĊkowanie
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4 kwietnia straĪ gasiáa poĪar
w budynku wielorodzinnym w
Ostrzeszowie na ul. Kolejowej.
Akcja trwaáa 45 minut, straty
oszacowano na ok 500zá. Przyczyną poĪaru byáo pozostawienie na áatwopalnej podáodze w
plastikowym wiadrze gorącego
popioáu. StraĪacy ugasili poĪar,
przewietrzyli pomieszczenie, pouczyli wáaĞciciela o konsekwencjach takiego postĊpowania oraz
ukarali go mandatem karnym.

ks. kanonikowi Edwardowi Wawrzyniakowi, ks. dziekanowi
Krzysztofowi Ordziniakowi, rodzinie, sąsiadom, przyjacioáom,
delegacjom i tym którzy, byli przy nas w najtrudniejszych chwilach
oraz wszystkim, którzy zamówili msze Ğw., záoĪyli wieĔce i kwiaty,
uczestniczyli w ostatniej drodze naszego ukochanego syna

Ğp. Karola Lesiewicza

skáadają
rodzice z rodziną

4 kwietnia w Ostrzeszowie na
ul. Wojska Polskiego, na krajowej „11” straĪacy z Ostrzeszowa uprzątnĊli z odáamków szkáa
i plastiku, teren, na którym miaá
miejsce niezgáoszony nigdzie
wypadek.
6 kwietnia w Kobylej Górze jednostka straĪy z tej miejscowoĞci
przez 5 godzin zabezpieczaáa teren imprezy „Biegi przeáajowe o
puchar Kocich Gór”.
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BĊdą remontowaü?
MiĊdzy 1 a 5 kwietnia 2008r. w
MyĞlniewie nieustaleni dotychczas
sprawcy wáamali siĊ do budynku w
budowie. Weszli do Ğrodka budynku
po wybiciu szyby w oknie, ukradli
páytki ceramiczne, panele, gniazdka
elektryczne oraz elektronarzĊdzia.
Straty zostaáy wycenione przez
pokrzywdzonego mieszkaĔca
Wrocáawia na kwotĊ ok.15000zá.
PostĊpowanie w tej sprawie prowadziü bĊdzie KPP w Ostrzeszowie.

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

NietrzeĨwi na drogach
powiatu
6.04. - NiedĨwiedĨ - 55-letni rowerzysta, eku 55 lat, 1,28mg/l. PostĊpowanie w tej sprawie prowadzi
KPP Ostrzeszów.

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

