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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.

POLICJA
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STRAĒ
KOLIZJE

Maáy karambol na „11”
16 lipca, przed siódmą rano, na
krajowej „11” w Ostrzeszowie doszáo
do karambolu z udziaáem czterech samochodów. Gáównym winowajcą byá
jadący oplem astrą w kierunku Ostrowa
mieszkaniec Ostrzeszowa P. S. Jadąc
z prĊdkoĞcią niedostosowaną do warunków panujących na drodze, uderzyá w tyá
jadącej przed nim toyoty. Siáa uderzenia
byáa tak duĪa, Īe toyota przemieĞciáa siĊ
do przodu i uderzyáa w skrĊcającego
w lewo innego opla astrĊ. Na dodatek
samochód sprawcy zderzyá siĊ z nadjeĪdĪającym z przeciwka samochodem
marki VW Touran. W wypadku ucierpiaá
sprawca oraz jeden z kierujących. Zostali oni odwiezieni do szpitala. SprawcĊ
ukarano mandatem.

12 lipca w Ostrzeszowie na al.
Wojska Polskiego doszáo do kolizji
opla astry z ciĊĪarową scanią. Akcja straĪaków trwaáa ponad 3 godziny, skierowano do niej dwie jednostki. Straty oszacowano na 15000zá.
Prawdopodobną przyczyną zdarzenia byáo wymuszenie pierwszeĔstwa
przejazdu przez kierowcĊ opla.
13 lipca w Ostrzeszowie na ul.
Sikorskiego doszáo do kolizji simsona i nissana micry. Prawdopodobną
przyczyną byáo wymuszenie pierwszeĔstwa przejazdu przez kierowcĊ
nissana.
Akcja straĪaków trwaáa 20 minut. Straty oszacowano na 500zá.
18 lipca w NiedĨwiedziu doszáo do
kolizji vw bory. Akcja straĪaków
trwaáa godzinĊ. Prawdopodobną
przyczyną wypadku byáo niedostosowanie prĊdkoĞci pojazdu do warunków panujących na jezdni. Straty
oszacowano na 10000zá.

POĩARY
Potrąciá osobĊ niepeánosprawną
18 lipca tuĪ po godz. 16.00 w
KsiąĪenicach mieszkaniec gminy
Kobyla Góra - W. M., jadąc daewoo
nexią w kierunku Bukownicy, na
skutek nieuwagi, najechaá na osobĊ
niepeánosprawną jadącą wózkiem
inwalidzkim w tym samym kierunku.
Niepeánosprawny mĊĪczyzna odniósá obraĪenia i zostaá przewieziony
do szpitala. SprawcĊ ukarano mandatem karnym.

Jechali za szybko, „wylądowali” w rowie
W niedzielne popoáudnie 18 lipca ok. godz. 18.30 na trasie K-11
w NiedĨwiedziu mĊĪczyzna M. K.
(mieszkaniec Poznania), kierujący
daewoo nexią nie dostosowaá prĊdkoĞci do warunków pogodowych
(mokra nawierzchnia) i na áuku drogi
straciá panowanie nad pojazdem, po
czym wjechaá do przydroĪnego rowu.
Kierujący nie odniósá obraĪeĔ ciaáa.
Do podobnego zdarzenia doszáo
kilka minut póĨniej (godz.18.40) - R.
S. - mieszkaniec gminy Kobyla Góra,
kierujący vw golfem, równieĪ nie dostosowaá prĊdkoĞci do warunków na
drodze, straciá panowanie nad pojazdem i wjechaá do rowu. TakĪe nie odniósá obraĪeĔ ciaáa.
Tego samego dnia, ale nieco
wczeĞniej, przed godz. 16.00, w Mąkoszycach na drodze W-449 doszáo
do niemal identycznego zdarzenia.
MĊĪczyzna S. B. kierujący ﬁatem albeą nie dostosowaá prĊdkoĞci jazdy
do warunków na drodze, straciá panowanie nad pojazdem i wjechaá do
rowu. Tu równieĪ ani kierującemu,
ani pasaĪerowi nic siĊ nie staáo.
We wszystkich trzech przypadkach policjanci ukarali sprawców kolizji mandatami karnymi.

Kradli anteny CB
W Ğrodowe popoáudnie (14
lipca) ostrzeszowscy kryminalni
ustalili i zatrzymali w areszcie do
dyspozycji Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie trzech mĊĪ-

czyzn, którzy od maja do czerwca
2010 roku wspólnie kradli anteny
CB, a nastĊpnie wystawiali je na
sprzedaĪ na portalu allegro za zaniĪoną cenĊ – do 150zá.
Sprawcy mają od 17 do 19 lat,
wszyscy są mieszkaĔcami gminy
Grabów. Máodzi ludzie dziaáali wspólnie. Anteny kradli na terenie naszego
powiatu z samochodów stojących na
parkingach.
Policjanci, przeszukując miejsca
zamieszkania sprawców, odnaleĨli co
najmniej 20 anten CB róĪnych marek
i o róĪnych wartoĞciach. Skradzione
mienie zostanie zwrócone osobom
pokrzywdzonym. Zebrane materiaáy
z aktem oskarĪenia traﬁą do Prokuratury Rejonowej w Ostrzeszowie.

Najpierw razem pili, a potem pobili
15 lipca Prokurator Rejonowy w
Ostrzeszowie zastosowaá dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju
wobec kobiety i mĊĪczyzny, którzy
wspólnie dokonali rozboju na mieszkaĔcu z Rogaszyc – pobili go, a nastĊpnie zabrali mu 200 záotych.
Do zdarzenia doszáo 13 lipca, tuĪ
po godz. 19.00.
DyĪurny Policji otrzymaá zgáoszenie, Īe w Ostrzeszowie na terenie
dworca PKS doszáo do rozboju, a
sprawcy oddalili siĊ z miejsca zdarzenia. Grupa policjantów, która przybyáa
na miejsce, natychmiast ustaliáa i zatrzymaáa sprawców. Byli to doskonale znani tutejszej Policji: kobieta B. R.
oraz mĊĪczyzna T. K. - mieszkaĔcy
Ostrzeszowa. Z ustaleĔ wynikaáo, Īe
pokrzywdzony oraz sprawcy wspólnie spĊdzali czas i razem spoĪywali
alkohol, a potem dwoje z nich pobiáo i
okradáo trzeciego. Sprawców zatrzymano do dyspozycji prokuratora w
policyjnej izbie zatrzymaĔ.

Przewróciá siĊ na W-449
Do zdarzenia doszáo 13 lipca
przed godz. 17.00 na drodze W-449
w Kobylej Górze. 17-letni mieszkaniec gminy Kobyla Góra R. T. jechaá
z pasaĪerem na motorowerze marki

Yamaha. W pewnym momencie straciá panowanie nad pojazdem i siĊ
przewróciá. Na miejsce przyjechaáo
pogotowie ratunkowe, które kierującego i pasaĪera zabraáo do szpitala.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeĨwi.
Policjanci ukarali 17-latka mandatem
karnym.

Zawiniáo 2+1
Do kolizji doszáo13 lipca, po godz.
15.00, w Ostrzeszowie na drodze K11, przy al. Wojska Polskiego.
Kiedy szesnastolatek, posiadający prawo jazdy kat. B1, wyjeĪdĪaá
samochodem osobowym marki Nissan Micra z drogi podporządkowanej,
wymusiá pierwszeĔstwo przejazdu na
motorowerzyĞcie, jadącym na simsonie chodnikiem wzdáuĪ „11”. Doprowadziá tym do zderzenia pojazdów.
Kierujący byli trzeĨwi; nikt nie odniósá
obraĪeĔ. Policjanci za jazdĊ po chodniku ukarali mandatem motorowerzystĊ, a takĪe opiekuna prawnego
cháopca za udostĊpnienie mu samochodu. O zdarzeniu zostanie powiadomiony Sąd Rodzinny i Nieletnich w
Ostrzeszowie.

W opla i w páot
W poniedziaáek 12 lipca, po godz.
8.00, na skrzyĪowaniu w Olszynie
I.N. - kierująca vw passatem mieszkanka gminy Kobyla Góra, nieprawidáowo wykonaáa manewr wyprzedzania, czym doprowadziáa do zderzenia
z oplem corsą, którym równieĪ kierowaáa kobieta. W nastĊpstwie zderzenia passat zjechaá z drogi i uderzyá
w opáotowanie szkoáy podstawowej.
Uczestniczki kolizji byáy trzeĨwe; nikt
nie odniósá obraĪeĔ. SprawczyniĊ
ukarano mandatem.

NietrzeĨwi na drogach
powiatu
17.07., godz. 18.00, Bierzów,
D.B. - mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego, kierujący motorowerem
marki Han Long, 0,50mg/l (promil);
mĊĪczyzna odpowie za kierowanie
pojazdem mechanicznym w stanie
nietrzeĨwoĞci.

PoĪar w Bukownicy
17 lipca w Bukownicy zapaliá siĊ
budynek gospodarczy oraz stodoáa. Akcja straĪaków trwaáa ponad
8 godzin. Skierowano do niej 9 samochodów poĪarniczych, w sumie
39 straĪaków. Straty oszacowano
na ok. 500000zá. Prawdopodobną
przyczyną byáo uderzenie pioruna w
budynek. Przeprowadzono ewakuacjĊ zwierząt, wywieziono równieĪ
maszyny rolnicze. W wyniku poĪaru
dwie osoby zostaáy ranne – wáaĞciciel, który, próbując ratowaü swój
dobytek, poparzyá sobie rĊce, oraz
jeden ze straĪaków. Spaliáy siĊ:
siano, sáoma, dojarka, strop, dwie
przyczepy rolnicze, mieszalnik do
pasz, Ğrutownik, wiĊĨba dachowa
na budynkach, konstrukcje.
12 lipca w miejscowoĞci Koniec
ĝwiata zapaliáo siĊ BMW. Akcja
straĪaków trwaáa godzinĊ. Straty
oszacowano na 5000zá. Przyczyny
nie ustalono – dochodzenie prowadzi policja.
13 lipca (przed godz. 1.00) w
nocy w Siedlikowie na cmentarzu
paliá siĊ Ğmietnik – poĪar szybko
ugaszono. Prawdopodobną przyczyną byáo zaprószenie ognia przez
osoby imiennie nieustalone.
13 lipca w Przedborowie doszáo
do poĪaru budynku inwentarskiego. Akcja trwaáa blisko 1,5 godz.,
skierowano do niej 3 jednostki – 15
straĪaków. Straty - 2.500zá. Prawdopodobną przyczyną poĪaru byáo
zwarcie instalacji elektrycznej.
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NA SKUTEK SILNYCH WIATRÓW I BURZ
13 lipca w Bukownicy na skutek
silnych wiatrów na drogĊ poupadaáy
drzewa. StraĪacy w godzinĊ pousuwali blokujące drogĊ konary. Tego
samego dnia równieĪ w Bukownicy straĪacy usunĊli drzewa, które
oparáy siĊ na linii energetycznej
(uszkodzone zostaáy 3 sáupy). Straty
oszacowano na 5000zá. RównieĪ 18
lipca w Bukownicy straĪacy usunĊli
drzewo powalone na drogĊ.
13 lipca w Rybinie z powodu
uderzenia pioruna zapaliáa siĊ lipa
(pomnik przyrody).
13 lipca straĪacy wypompowywali wodĊ z zalanej piwnicy w budynku gospodarczym w Bukownicy.
17 lipca
Tego dnia straĪacy usunĊli drzewa tarasujące jezdniĊ w Pustkowiu
oraz w TorzeĔcu, zabezpieczyli
(otaĞmowali) wyrwy znajdujące siĊ
w jezdni na pl. Stawek oraz na ul.
Warszawskiej w Ostrzeszowie, wypompowali wodĊ z piwnicy budynku
mieszkalnego na ul. Brzozowej w
Ostrzeszowie.

INNE
Przerwana rura gazociagu
12 lipca w Olszynie w wyniku
prac budowlanych – ziemnych zostaáa
przerwana rura gazociągu na prywatnej posesji. Dziaáania straĪy polegaáy
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz zmierzeniu stĊĪenia gazu. Na
miejsce wezwano takĪe pogotowie
gazowe.

Wyáowiono ciaáo 17-latka
Wieczorem 12 lipca (godz. 19.37)
w Kobylej Gorze páetwonurkowie z
Kalisza odnaleĨli ciaáo utopionego 17latka (pisaliĞmy o tym w poprzednim
numerze). Z uwagi na to, Īe Ğwiadkowie nie byli pewni dokáadnego miejsca
tragicznego wypadku, poszukiwania
trwaáy caáy dzieĔ.

Osy
W ubiegáym tygodniu straĪacy
usunĊli 4 gniazda os:
13 lipca – Rogaszyce; 13 lipca
– Olszyna; 14 lipca – Ostrzeszów, ul.
Zamkowa; 15 lipca – Ostrzeszów, ul.
Powst. Wlkp.

ĩmija w studni
16 lipca w KuĨnikach straĪacy
zostali wezwani do agresywnej Īmii
znajdującej siĊ w studni z wodą pitną.
StraĪacy wyáowili ĪmijĊ za pomocą
podbieraka wĊdkarskiego i wypuĞcili
ją w bezpiecznym miejscu w lesie.

Najtaęsze
w mieĤcie okna
6-komorowe!
Pomiar i wycena – gratis!

Ostrzeszów
ul. Kolejowa 12, tel. 516 189 402
Ostrów Wlkp.
ul. Odolanowska 116, tel. 736-10-06

Sprawdź naszą ofertę, naprawdę warto!

OK NA DR Z W I

skład fabryczny

