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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.

PrzeĪyáa chwile grozy

30 wrzeĞnia kilka minut po godz.
17.00 pani Anna Mielcarek wracaáa z Ostrzeszowa ze swoimi dwoma
synkami – Hubertem i Kamilem, do
domu w Grabowie Wójtostwie. Za nią
jechaáy jeszcze trzy samochody, tworząc kolumnĊ. Byáa w poáowie drogi
miĊdzy Bukownicą a KsiąĪenicami,
na prostym odcinku, gdy zauwaĪyáa
w bocznej szybie kozioákujący i rozpadający siĊ samochód, który zrównaá
siĊ z nią i mógá w kaĪdej chwili spaĞü
na jej auto. Natychmiast zahamowaáa
i przeraĪona zamknĊáa oczy, czekając
na najgorsze. Na szczĊĞcie kozioákujące auto zatrzymaáo siĊ kilkanaĞcie
metrów dalej w rowie po lewej stronie.

„Byáam przeraĪona. Nie wiedziaáam,
co robiü. Jechali ze mną moi mali synkowie. Najbardziej baáam siĊ o nich.
Jestem wstrząĞniĊta i przeraĪona, ale
szczĊĞliwa, Īe Īyjemy„ - mówiáa tuĪ
po wypadku p. Anna.
KilkanaĞcie metrów przed nią leĪaá roztrzaskany seat leon. Pogotowie
zabraáo ciĊĪko rannego kierowcĊ okazaá siĊ nim R.J. - dyrektor jednego
z DPS-ów w naszym powiecie, oraz
pasaĪerkĊ, która wczeĞniej zostaáa
wyrzucona z kozioákującego auta.
Wedáug wstĊpnych ustaleĔ policji
kierowca seata w momencie wyprzedzania jechaá z nadmierną prĊdkoĞcią
i straciá panowanie nad kierownicą.

Zjechaá na trawiaste pobocze, i, áamiąc sáupki wyznaczające granice
drogi, przejechaá poboczem ok. 50m,
a nastĊpnie wjechaá z powrotem na
drogĊ i kozioákując, pokonaá jeszcze
ok. 40m, szczĊĞliwie omijając wyprzedzane pojazdy. AĪ strach pomyĞleü,
ile mogáo byü oﬁar tego wypadku. Od
kierującego pobrano krew do badania
na zawartoĞü alkoholu. Na razie nie
ma informacji co do jego trzeĨwoĞci.
Nieoﬁcjalnie dowiedzieliĞmy siĊ natomiast, Īe stan jego zdrowia powoli siĊ
poprawia.
CzynnoĞci w sprawie prowadzi
Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie.

ZNOWU ŚMIERĆ NA DRODZE
Ten śmiertelny wypadek zdarzył sie 3
października br. o godz. 18.40 w Racławicach. 33-letni mieszkaniec Grabowa
A.S. – kierujący VW golfem jechał w kierunku Grabowa. Z nieustalonych dotąd
przyczyn zjechał częściowo na prawe
pobocze i uderzył w lewą stronę przodu stojącego na lewym pasie ciągnika
siodłowego marki MAN. Zaparkowany
ciągnik w czasie postoju miał włączone
światła mijania i światła awaryjne. W
wyniku zderzenia mężczyzna kierujący
golfem poniósł śmierć na miejscu, a
jadący z nim pasażer doznał poważnych
obrażeń ciała i został przewieziony do
Szpitala Rejonowego w Ostrzeszowie.
W chwili zdarzenia w ciągniku siodłowym nie było kierowcy. Okoliczności
wypadku ustala KPP w Ostrzeszowie.

POLICJA
Przez sarnę...
5 października o godz. 20.45 w
Marcinkach kierujący oplem vectrą,
27-letni mieszkaniec gminy Kobyla
Góra, najprawdopodobniej usiłując
ominąć sarnę, która wbiegła na
drogę, gwałtownie zahamował, a
następnie zjechał na lewe pobocze i
bokiem pojazdu uderzył w drzewo.
W wyniku zdarzenia obrażeń ciała
doznało dwoje pasażerów pojazdu
– zostali oni przewiezieni do szpitali
w Ostrzeszowie i w Kępnie. Kierujący
pojazdem był trzeźwy.

Cofając...
3 października o godz. 17.30 w Kobylej Górze przy pl. Wiosny Ludów,
mężczyzna A.M. kierujący fordem
mondeo nieuważnie wykonywał
manewr cofania i uderzył w fiata
126p.
Sprawcę ukarano mandatem.

Za szybko!
3 października o godz. 11.20 w
Ostrzeszowie przy ul. Przesmyk,
mężczyzna T.O. kierujący Lancią
Kappa nie dostosował prędkości do
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panujących warunków i uderzył w prawidłowo zaparkowanego opla vectrę,
który na skutek uderzenia uszkodził
kolejny pojazd marki Citroen Berlingo.
Sprawca otrzymał mandat.

„Pijana ciężarówka”
1 października o godz. 12.50 w Mikstacie kierowca ciężarówki MAN w
trakcie wymijania się z renault twingo
doprowadził do bocznego zderzenia,
w następstwie czego zostało urwane
lusterko, które wybiło boczną szybę
samochodu osobowego. Kierowca
ciężarówki odjechał z miejsca kolizji.
Poszkodowany powiadomił o zdarzeniu
komendę w Mikstacie. Funkcjonariusze
niezwłocznie przystąpili do działania i
w centrum Mikstatu zatrzymali sprawcę - 27-letniego Waldemara W., który
był nietrzeźwy (0,78mg/l). W pojeździe
znajdował się także nietrzeźwy pasażer. Ślady na ciężarówce wskazywały
jednoznacznie, że samochód brał
udział w tej kolizji.

Nietrzeźwi na
drogach powiatu
4.10, godz. 14.15, Parzynów, 52-letni

rowerzysta - Marek N., 0,72 mg/l
3.10, godz. 00.50, Bukownica
- kierujący oplem corsą Tomasz
Sz. – lat 26, 0.16mg/l, ponadto nie
posiadał uprawnień do kierowania
pojazdem.
1.10, Kobyla Góra, Kryspin S.
mieszkaniec Wrocławia - 0,31 mg/l
30.09, godz. 3:20, Ostrzeszów, ul.
gen. Sikorskiego, rowerzyści Dariusz B. (0,59 mg/l ) oraz Sebastian S.
(0,55 mg/l) - mieszkańcy Rojowa

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

ZA DUĩA PRĉDKOĝû

1 paĨdziernika (godz. 10.00) w Ligocie dachowaá (i wylądowaá w rowie) polonez. Prawdopodobną przyczyną byáo niezachowanie zasad bezpieczeĔstwa
- nadmierna prĊdkoĞü. Osoby znajdujące siĊ w polonezie opuĞciáy pojazd o
wáasnych siáach. Po lekarskich oglĊdzinach okazaáo siĊ, Īe nie mają oni Īadnych wiĊkszych ran. Jednym z uczestników zdarzenia byá 5-letni cháopczyk,
od straĪaków dostaá on na pocieszenie misia – ratownika. Straty powstaáe w
wyniku dachowania oszacowano na ok. 2.000zá.

Trzeźwy, ale nieuważny
1 października o godz. 9.30
w Ostrzeszowie przy ul.
Grabowskiej mężczyzna J.P.
kierujący fiatem uno najechał na tył poprzedzającego
go opla omegi, który w tym
czasie stał na pasie ruchu i
sygnalizował manewr skrętu
w lewo.
Sprawca (trzeźwy) został
ukarany mandatem.

Hondą do rowu...

1 paĨdziernika ok godz. 13.30 na drodze pomiĊdzy Wielowsią a ZamoĞciem
kierowca hondy civic – mieszkaniec gminy Grabów, zjechaá na lewą czĊĞü jezdni i wpadá do przydroĪnego rowu. PoniewaĪ na odcinku, na którym doszáo do
kolizji, miaáy miejsce roboty drogowe, kierowca jadący przed hondą zwolniá, natomiast kierowcĊ hondy na skutek gwaátownego hamowania zarzuciáo do rowu.
Przyczyną kolizji byáo niedostosowanie prĊdkoĞci do warunków panujących na
drodze. Kierowca hondy byá trzeĨwy, zostaá ukarany mandatem. PasaĪer odniósá drobne obraĪenia i zostaá odwieziony do ostrzeszowskiego szpitala.

STRAĒ
1 paĨdziernika straĪacy usunĊli niebezpiecznie zwisający konar drzewa
na ul. Stefana Okrzei w Ostrzeszowie. Natomiast 2 paĨdziernika usuniĊto nadáamany konar drzewa przy
wejĞciu do garaĪu na ul. Sportowej w
Doruchowie.

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
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1 paĨdziernika paliáo siĊ drzewo
przy drodze w Bukownicy. Jednostka OSP z Bukownicy jednym prądem wody ugasiáa poĪar, którego
prawdopodobną przyczyną byáo zaprószenie ognia przez osoby imiennie nieustalone.
3 paĨdziernika w Mielcuchach paliá siĊ budynek gospodarczy. Akcja
trwaáa prawie 1,5 godziny, do poĪaru zostaáy wezwane 4 jednostki.
Prawdopodobna przyczyna poĪaru
to zwarcie instalacji elektrycznej w
pomieszczeniu garaĪowym. Straty
oszacowano na ok 35.000zá, w tym
budynki ok. 30.000zá. Spaleniu ulegáa caáa wiĊĨba dachowa budynku
wraz z pokryciem, dwie bramy pomieszczeĔ garaĪowych, znajdująca
siĊ wewnątrz stara kuchnia gazowa,
zamraĪarka, dwie piáy spalinowe,
Ğrutownik, rowery.
Ponadto straĪacy 5 razy interweniowali, likwidując gniazda os i
szerszeni.

