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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
Oplem jak kulą w płot
14 sierpnia, po godz. 3:00, w Zajączkach mieszkanka gminy Ostrzeszów,
kierująca samochodem osobowym
marki Opel Calibra, na prostym odcinku
drogi nie dostosowała prędkości jazdy
do panujących warunków i uderzyła w
opłotowanie prywatnej posesji. Kobiecie nic się nie stało. Policjanci ukarali ją
mandatem karnym.

Wymusił pierwszeństwo
13 sierpnia, po godz. 12:00, w Ostrzeszowie, na skrzyżowaniu ul. Łąkowej z
Przemysłową, kierujący samochodem
marki Ford Escort, mieszkaniec Ostrzeszowa nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motorowerowi piaggio, Chcąc
uniknąć zderzenia, motorowerzysta
wykonał gwałtowny manewr skrętu
w prawo i przewrócił się na jezdnię.
Sprawca odjechał z miejsca kolizji.
Policjanci ustalili jego dane i ukarali go
mandatem.

Będzie sądzony
W piątek (12 sierpnia), po godz.
13:00, w Grabowie, na ul. Ostrzeszowskiej, kierujący motocyklem marki
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stronę i uderzył w przydrożne drzewo.
Na szczęście nic mu się nie stało. Policjanci z KP w Grabowie prowadzą dalsze czynności w tej sprawie, które m.in.
pomogą odnaleźć motorowerzystę,
dotąd nieustalonego.

Yamaha w chwili wyprzedzania osobowego renault, gwałtownie zjechał na
prawy pas ruchu w celu uniknięcia zderzenia z toyotą, która nagle wyjechała z
parkingu. Motocyklista przewrócił się.
Kierujący toyotą oddalił się z miejsca
zdarzenia. Policjanci szybko ustalili jego
dane osobowe. Okazało się, że jest to
mieszkaniec Ostrzeszowa, który jednak
nie przyznał się do popełnienia wykroczenia. Policjanci przekazali więc materiały w sprawie do Sądu Rejonowego w
Ostrzeszowie.

Zepchnął do rowu
9 sierpnia, tuż przed godz. 17.00,
na prostym odcinku drogi pomiędzy Szklarką Myślniewską i Szklarką
Przygodzicką, kierujący samochodem
ciężarowym marki Iveco mieszkaniec
miejscowości Janki, jechał nieuważnie
i podczas wymijania się z oplem zafirą
zepchnął go z jezdni. Samochód zjechał
na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, uszkadzając prawy bok.
Żaden z uczestników kolizji nie potrzebował pomocy lekarskiej. Sprawcę ukarano mandatem.

Za blisko w Marcinkach
Do tej kolizji doszło 12 sierpnia, przed
godziną 10:00, na drodze z Kobylej Góry
do Marcinek. Mieszkaniec Mąkoszyc,
kierujący samochodem osobowym
marki VW Golf, nie zachował odpowiedniego odstępu i uderzył w tył skody
octavii.
Pasażerów skody przewieziono do
szpitala. Sprawca kolizji ukarany został
mandatem.

Motorowerem w peugeota
11 sierpnia, tuż przed godz. 18.00,
w Grabowie na ul. Kolejowej doszło do

3

zderzenia skutera z autem dostawczym.
16-letni mieszkaniec Grabowa Wójtostwa, kierujący motorowerem keeway,
nie zachował bezpiecznej odległości od
poprzedzającego go peugeota boxera,
który skręcał w lewo i zatrzymał się
w celu przepuszczenia jadącego z przeciwka
samochodu.
Motorowerzysta uderzył w niego i przewrócił się na chodnik.
16-letni pasażer motoroweru odniósł obrażenia i został zabrany
do szpitala w Ostrzeszowie. Żaden z 16-latków nie miał obowiązkowych kasków
ochronnych. Ponieważ
sprawca wypadku jest
osobą nieletnią, materiały w tej sprawie
zostały przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Ostrzeszowie.

Uderzył w drzewo
i dachował
10 sierpnia, ok. godz. 12.30,
w Skarydzewie 51-letni mieszkaniec
naszego powiatu, kierujący fiatem
170, na prostym odcinku drogi nie
dostosował prędkości do panujących
na drodze warunków, przez co zjechał na przeciwny pas ruchu, uderzył
w drzewo, a jego samochód dachował. W wyniku zdarzenia pasażerka
odniosła obrażenia ciała i została
zabrana do szpitala w Ostrzeszowie.
Postępowanie w sprawie prowadzi
KPP w Ostrzeszowie.

Przez motorowerzystę
9 sierpnia, po godzinie 22.00,
w Czajkowie doszło do kolizji drogowej. Wstępnie ustalono, że z drogi
podporządkowanej wyjeżdżał motorowerzysta, który nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu nissanowi. Kierowca nissana, chcąc uniknąć
zderzenia z motorowerem, odbił w lewą

Nie ustąpiła
We wtorek, 9 sierpnia, o godz. 16.20,
w Siedlikowie 40-letnia mieszkanka
Namysłaków, kierująca fiatem pandą,
podczas włączania się do ruchu nie
ustąpiła pierwszeństwa (kierowanemu
również przez kobietę) vw golfowi,
na skutek czego doszło do zderzenia
samochodów.
Obie panie zostały przewiezione do
szpitala, gdzie lekarz stwierdził obrażenia ciała tylko u kierującej golfem.
Za spowodowanie kolizji mieszkanka
Namysłaków otrzymała mandat.

Fałszywa „stówa”
8 sierpnia, tuż po godz. 12.00,
dyżurny policji otrzymał zgłoszenie
o wykryciu fałszywego banknotu. Na
miejscu ustalono, że kasjerka, pobierając pieniądze od jednej z klientek
(mieszkanki Ostrzeszowa), wykryła
fałszywy banknot o nominale 100zł.
Policjanci zabezpieczyli „fałszywkę” do
dalszego postępowania. Trwa ustalenie
okoliczności wprowadzenia banknotu do
obiegu.

NIETRZEŹWI NA DROGACH
POWIATU
8.08., Ostrzeszów, ul. Wieluńska,
36-letni mieszkaniec Ostrzeszowa, 1,28
mg/l, (ponad 2,5 ‰), kierował BMW.
10.08., Kaliszkowice Ołobockie,
56-letni mieszkaniec gminy Mikstat,
0,33 mg/l, kierował fiatem 126p.

STRAŻ 998
Pożary
9 sierpnia - pożar w domu nieoddanym jeszcze do użytku (ul. Leśna,
Ostrzeszów). Zapaliła się składowana
tam pianka ocieplająca. Przyczyną
było zaprószenie ognia.
11 sierpnia - ściernisko na ul. Marciniaka w Ostrzeszowie.
Nadłamany konar
9 sierpnia na al. Wojska Polskiego
w Ostrzeszowie strażacy usunęli nadłamany konar.

Uderzył w drzewo
10 sierpnia w Wygodzie Plugawskiej
doszło do kolizji fiata cinquecento. Prawdopodobną przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze - kierowca fiata z niewiadomych przyczyn stracił panowanie nad
samochodem i uderzył w drzewo. Kierowca wydostał się o własnych siłach,
natomiast przybyli na miejsce ratownicy
pomogli wydostać uwiezioną w aucie
kobietę.
***
Ponadto strażacy 11 razy uczestniczyli w usuwaniu gniazd os i szerszeni.

