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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.

Nieuważnie z podporządkowanej
3 lipca w Ostrzeszowie na al. Wojska Polskiego mężczyzna – A.T., kierujący samochodem osobowym marki Opel Astra, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie zachował należytych środków ostrożności i wymusił pierwszeństwo przejazdu na
prawidłowo jadącym oplu corsie, czym doprowadził do kolizji drogowej. W wyniku zdarzenia pasażerka astry doznała obrażeń
ciała i przewieziono ją do Szpitala Rejonowego w Ostrzeszowie. Oboje kierujący byli trzeźwi.
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Nie ustąpił pierwszeństwa

Uderzył w drzewo

6 lipca w Ostrzeszowie na skrzyżowaniu
ul.T. Kościuszki oraz ul. Pogodnej mężczyzna M.T., kierujący mazdą, skręcając
w lewo nie zachował należytych środków
ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu kierującemu citroenem, czym
doprowadził do zderzenia pojazdów.
Kierujący pojazdami byli trzeźwi, sprawcę
kolizji ukarano mandatem karnym.

Wieczorem 4 lipca, Waldemar W., kierując
audi, na prostym odcinku drogi nagle
zjechał na prawe pobocze, a następnie
uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku
uderzenia mężczyzna doznał obrażeń
ciała, przewieziono go do Szpitala Rejonowego w Ostrzeszowie. Ponadto od
kierującego pobrano krew do badania na
zawartość alkoholu. Dalsze czynności w
sprawie prowadzi KPP w Ostrzeszowie.

Najechał na rowerzystę
Nocą 5 lipca w Kobylej Górze mężczyzna
P.S., kierując fordem mondeo, na prostym
odcinku drogi nie zachował ostrożności
i najechał na tył jadącego prawidłowo
i należycie oświetlonego rowerzystę.
Mężczyzna kierujący rowerem w wyniku
zderzenia doznał obrażeń ciała, przewieziono go do Szpitala Rejonowego w
Ostrzeszowie. Uczestnicy wypadku byli
trzeźwi.

Rozbójnicy zatrzymani,
łańcuszek odzyskany
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Ostrzeszowie zatrzymali do dyspozycji
Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie
Grzegorza P. - lat 18 oraz Damiana D. - lat
17; obaj są mieszkańcami miejscowości
Marszałki.
Do zdarzenia doszło 4 lipca w Marszałkach. 15 - letni Paweł T. wyszedł wieczorem
z koleżanką na spacer. W pewnym mo-
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PoĪary na torowiskach
W ubiegáym tygodniu straĪ aĪ 13
razy wyjeĪdĪaáa do poĪarów podkáadów kolejowych i suchych traw
na nasypie kolejowym. Obyáo siĊ
bez wiĊkszych strat. Prawdopodobna przyczyna tych poĪarów to zaprószenie ognia przez przejeĪdĪający pociąg.
Odkąd zaczĊáy siĊ upaáy, wáaĞciwie
nie ma tygodnia, by straĪacy nie wyjeĪdĪali do poĪarów związanych z
przejeĪdĪającymi pociągami na linii
Rogaszyce – NiedĨwiedĨ. Nadszedá
chyba czas, by takĪe PKP powziĊáo
dziaáania, które zminimalizowaáy by
te poĪary.
Osy i szerszenie atakują
RównieĪ 13 razy straĪacy wyjeĪdĪali, by usunąü gniazda os i szerszeni
bĊdące zagroĪeniem dla mieszkaĔców naszego powiatu. W jakich
miejscowoĞciach straĪacy usuwali
te owady?
Osy - Mikstat , Kobyla Góra, Parzynów, Szklarka MyĞlniewska, Siedlików, Grabów, Rojów, Ostrzeszów.
Szerszenie – Ostrzeszów, Antoniewo (Szklarka P.)
PoĪary poszycia leĞnego
W nocy 1 lipca straĪacy zostali wezwani do poĪaru Ğcióáki leĞnej w
Wygodzie Tokarskiej (2ary). Akcja
trwaáa ponad godzinĊ, braáy w niej
udziaá jednostka OSP z Doruchowa
i jednostka PSP z Ostrzeszowa. 3
lipca w ok. 60-letnim lesie w MyĞlniewie miaá miejsce podobny poĪar.
W akcji, która trwaáa ponad dwie godziny, braáy udziaá 3 jednostki. Natomiast 4 lipca poszycie leĞne paliáo
siĊ w miejscowoĞci Kosmale (gm.
Czajków), akcja trwaáa 4 godziny,
braáy w niej udziaá takĪe 3 jednostki.
Podobny poĪar tego samego dnia
miaá miejsce w Racáawicach, w akcji
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mencie został zaatakowany przez dwóch
pijanych młodych ludzi. Grzegorz P. i
Damian D. podeszli do spacerującej pary i
zażądali od Pawła T. pieniędzy na alkohol.
Gdy piętnastolatek odmówił, zaczęli go
szarpać za ubranie oraz dusić za szyję.
Podczas szarpaniny Grzegorz P. zerwał
srebrny łańcuszek z szyi Pawła, po czym
obaj sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia.
Łańcuszek został odzyskany i przekazany
pokrzywdzonemu piętnastolatkowi.

Nietrzeźwi na drogach naszego
powiatu
03.07., Parzynów, Zbigniew P., kierowca
forda fiesty, 0,78 mg/l
03.07., Siedlików, Jan Ł., kierowca opla
corsy, 0,78 mg/l
03.07., Ostrzeszów, ul.T. Kościuszki, Marian
G., kierowca opla corsy, 0,84 mg/l
04.07., Kobyla Góra, 33-letni Jakub S.,
kierowca fiata 126p, 1,02 mg/l
05.07, droga z Kobylej Góry do Myślniewa,
Piotr W., kierowca vw golfa, podczas kontroli od wymienionego wyczuto wyraźną
woń alkoholu. Od Piotra W. pobrano krew
do badania,
05.07, Kobyla Góra, Piotr W., kierowca vw
golfa, 0,41 mg/l
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uczestniczyáy 3 jednostki.
30 czerwca straĪacy z Ostrzeszowa i Grabowa gasili poĪar nieuĪytków rolnych w KsiąĪenicach. Prawdopodobna przyczyna tego poĪaru
to zaprószenie ognia przez osoby
imiennie nieustalone.
30 czerwca w Kotáowie miaá miejsce wypadek renault laguny i renault twingo. Akcja trwaáa prawie
1,5 godziny, udziaá w niej braáa
jednostka OSP Mikstat. Prawdopodobną przyczyną wypadku byáo niezachowanie zasad bezpieczeĔstwa
ruchu Ğrodków transportu. Straty
oszacowano na ok 1.000zá. Osób
rannych na szczĊĞcie nie byáo.
30 czerwca samochód ciĊĪarowy
renault, zjeĪdĪając na pobocze,
czĊĞciowo wjechaá do rowu. PoniewaĪ istniaáo zagroĪenie, Īe zaáadowane paletami auto przewróci siĊ,
do akcji wkroczyli straĪacy OSP
Mikstat i JRG Ostrzeszów. W celu
wyciągniĊcia pojazdu trzeba byáo
zadysponowaü ciĊĪki sprzĊt drogowy. Akcja trwaáa blisko 4 godziny.
2 lipca na ul. PowstaĔców Wielkopolskich w Ostrzeszowie paliá siĊ
ford ﬁesta. Akcja straĪaków trwaáa
póá godziny. Prawdopodobną przyczyną poĪaru byáo zwarcie instalacji elektrycznej w komorze silnika.
Straty oszacowano na 1.500zá.
2 lipca paliáo siĊ Ğciernisko i sáoma na polu w Bobrownikach (80
arów). W akcji braáy udziaá 4 jednostki, straty oszacowano na ok.
500zá. Prawdopodobną przyczyną
zdarzenia byáa iskra z ukáadu wydechowego pracującego na polu
traktora.

2 lipca w TorzeĔcu paliáa siĊ sucha trawa na poboczu drogi. Akcja
trwaáa niecaáą godzinĊ, braáy w niej
udziaá 3 jednostki.
2 lipca w miejscowoĞci Ostrzeszów Pustkowie miaá miejsce poĪar
suchej trawy na áące(4 ary). Akcja
trwaáa póá godziny, prawdopodobną
przyczyną poĪaru byá przeskok iskry
z linii Ğredniego napiĊcia.
3 lipca na ul. Rataja w Mikstacie
paliáa siĊ kuchnia w budynku mieszkalnym. W akcji braáy udziaá dwie
jednostki OSP Mikstat i dwie JRG
z Ostrzeszowa. Straty oszacowano na ok 5.000zá, w tym budynki
– 4.000zá. Przypuszczalną przyczyną tego poĪaru byáo zostawienie bez
dozoru na kuchence gazowej przygotowywanego posiáku. W wyniku
poĪaru poszkodowane zostaáy dwie
osoby, wezwane pogotowie udzieliáo
im pomocy.

Tragiczny finał „zabawy”
w strzelanie do ludzi
(dokoĔczenie ze str. 1.)
Potem zaczĊáa siĊ wĊdrówka paĔstwa Golusów po lekarzach. Z powodu urlopu nie zastali okulistki, do której wpierw siĊ udali. Lekarz pogotowia
skierowaá p. Golusa do Kalisza. Córka
niezwáocznie zawiozáa tam ojca. W
szpitalu lekarz specjalista stwierdziá,
Īe powstaá wielki skrzep, który uniemoĪliwia okreĞlenie, w jakim stopniu
oko zostaáo uszkodzone. BĊdzie moĪna to uczyniü, gdy zejdzie opuchlizna.
Po zrobieniu opatrunku i zapisaniu potrzebnych leków, p. Golus powróciá do
domu. W poniedziaáek miaá pójĞü do
okulisty, ale z powodu urlopów trzeba
byáo przesunąü ten termin na ĞrodĊ.
Tymczasem juĪ w poniedziaáek wieczorem z okiem zaczĊáo dziaü siĊ coĞ
záego -- ponownie zaczĊáo puchnąü
i strasznie boleü. NastĊpnego dnia
poszkodowanego mĊĪczyznĊ znowu
trzeba byáo zawieĞü do szpitala w Kaliszu. Tam Tadeusz Golus przebywa do
dziĞ. Niestety, happy endu w tej opowieĞci, póki co, nie bĊdzie. „Nie jest
dobrze -- mówi p. Danuta, mąĪ jest b.
sáaby, dostaje kroplówkĊ i Ğrodki przeciwbólowe. Prawdopodobnie na to oko
widzieü juĪ nie bĊdzie.” Cierpienie,
uszczerbek na zdrowiu i koszty związane z leczeniem, to najistotniejsze w
tym zdarzeniu sprawy. Ale jest coĞ,
co boli równie mocno -- znieczulica i
arogancja
rodziców.
„ĩaden z
rodziców,
których
dzieciaki
urządziáy
sobie
strzelanie
do
mĊĪa, nie
przyszedá
spytaü siĊ
o
zdrowie,
powiedzieü
-przepraszam
-- ubolewa
p. Danuta. Sąsiedzi, owszem, pozdrawiają, pocieszają, interesują siĊ, ale
Īadna z tamtych matek nie odezwaáa
siĊ do mnie. Wczoraj byáam w sklepie, przyszáa matka cháopaka, który
strzelaá do mĊĪa, udaáa, Īe mnie nie
widzi... To bardzo boli, bo moĪna by
tak po ludzku zrozumieü i wybaczyü.”

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

Zdarzeniem zainteresowaáa siĊ policja. Szybko ustalono sprawcĊ, którym okazaá siĊ 12-letni mieszkaniec
osiedla przy ul. Kwiatowej. Dochodzenie zostaáo przekazane do sądu
dla nieletnich, ale ze wzglĊdu na wiek
cháopca nie naleĪy spodziewaü siĊ
jakichĞ dotkliwych sankcji. WystĊpek
„dzieciĊcej bandy” godzien jest nie
tylko potĊpienia, ale teĪ nie chodzi w
tym wszystkim o surowe kary. Raczej
o otrzeĨwienie rodziców, którzy nie
tylko kupują dziecku niebezpieczną
„zabawkĊ”, lecz póĨniej wcale nie
zainteresują siĊ, w jaki sposób ich
dziecko siĊ nią „zabawia”. ĝwiadomie czy nie, rodzice dają dzieciom do
rĊki broĔ, którą moĪna zrobiü wiele
krzywdy. „Gdyby taki strzaá traﬁá w oko
dziecka, to oko zwyczajnie by wypáynĊáo -- mówi jeden z okulistów - tutaj
jest jeszcze jakaĞ szansa i nadzieja
na uratowanie oka. Teraz, gdy juĪ
zaczĊto mówiü o nieszczĊĞciu, okazaáo siĊ, Īe p. Tadeusz wcale nie byá
pierwszym ani jedynym atakowanym
przez dzieciĊcą „dziką bandĊ”. Co tu
duĪe mówiü te „dzieciaki” lubiáy sobie
postrzelaü do ludzi. Ostatnio, po kilku
policyjnych nalotach, na Kwiatowej
zrobiáo siĊ trochĊ bezpieczniej. Na jak
dáugo nie wiadomo. O ile rodzice nie
wezmą sprawy w swoje rĊce, wszystko pewnie znowu wróci do „normy”.

PrzecieĪ policja ma powaĪniejsze
sprawy na gáowie niĪ straszenie „bawiących siĊ” dzieciaków. TĊ zabawĊ
p. Tadeusz przypáaciá zdrowiem. Oby
byáo to ostatnie nieszczĊĞcie spowodowane przez bezmyĞlnoĞü wyrostków i beztroskĊ ich rodziców.
K. Juszczak

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

5 lipca w miejscowoĞci Mikstat
Pustkowie, podczas wierceĔ mających na celu poszukiwanie gazu,
okazaáo siĊ, Īe potrzebna jest duĪa
iloĞü wody. Jednostka straĪy poĪarnej dowiozáa na miejsce ok. 12 m 3
wody.
5 lipca straĪacy otrzymali wezwanie
do zatrzaĞniĊtych drzwi mieszkania
na ul. Sikorskiego w Ostrzeszowie.
Okazaáo siĊ, Īe wáaĞciciel wychodząc, nie zabraá kluczy. StraĪacy,
uĪywając drabiny, weszli do mieszkania poprzez otwarte okno. Akcja
trwaáa 30 minut.
tel. (62) 730 11 05
6 lipca straĪ usuwaáa nadáamany
konar drzewa w Doruchowie na ul.
Ostrzeszowskiej.

