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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
TWARDA SŁOMA

28 sierpnia, po godz. 23.00, w
Mącznikach 23-letni mieszkaniec pow.
kępińskiego najechał na pozostawione
na drodze snopki słomy. Słoma okazała
się na tyle twarda, że lewe drzwi i lusterko pojazdu zostały uszkodzone.

NIE DOSTRZEGŁ
MOTOROWERZYSTY

W sobotę wieczorem - 27 sierpnia, o
godz.20.00, kierujący passatem 32letni mieszkaniec Złotoryi postanowił
zawrócić na rondzie w Grabowie. Wykonując ten manewr, nie zauważył jadącego prawidłowo motorowerzysty
- 26-letniego mieszkańca Kaliszkowic
Kaliskich i doprowadził do zderzenia.
Nikt nie odniósł obrażeń, sprawca ukarany został mandatem.

KOLIZJA NA SKRZYŻOWANIU

Do kolizji doszło w niedzielę ok. 22.30, w
Ostrzeszowie na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Kościuszki. Mieszkaniec Koła, kierujący samochodem marki Nissan Primera, nie dostosował się
do znaku STOP i zderzył się z jadącym
drogą z pierwszeństwem samochodem
osobowym marki Toyota Avensis. Oba
auta przemieściły się i uderzyły w stojący na skrzyżowaniu samochód ciężarowy marki Iveco. Uczestnicy zdarzenia
trzeźwi. Sprawcę ukarano mandatem
karnym

PRZEZ NIEUWAGĘ

W sobotę, 27 sierpnia, o godz. 13:00
w Ostrzeszowie na ul. Grabowskiej 21letni mieszkaniec Bukownicy, kierujący
ciągnikiem rolniczym marki Fendt z
zestawem dwóch przyczep, nie zauważył poprzedzającego go pojazdu,
który w tym czasie wykonywał manewr
skrętu w lewo, w ul. Grabowską. Chcąc
uniknąć zderzenia, zaczął gwałtownie
hamować, co spowodowało „złamanie
się zestawu” i zjechanie na przeciwny
pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia
z samochodem osobowym marki Ford
Mondeo. Sprawca zdarzenia był nietrzeźwy – badanie wykazało 0,30 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Postępowanie w sprawie prowadzi KPP
w Ostrzeszowie.

Bramy

cháodnicze, segmentowe,
przemysáowe, przesuwne

Producent

tel.600 808 802
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NIE DOSTOSOWAŁA
PRĘDKOŚCI

27 sierpnia, krótko po dwunastej,
w Ligocie 29-letnia mieszkanka Wrocławia, kierująca fiatem punto nie dostosowała prędkości jazdy do panujących na
drodze warunków i podczas wymijania
się z samochodem ciężarowym zjechała na prawe pobocze jezdni, straciła panowanie nad samochodem i wjechała
do przydrożnego rowu – fiat dachował.
Kierującą oraz pasażera przewieziono
do szpitala. Uczestnicy kolizji byli trzeźwi. Za spowodowanie kolizji wrocławiankę ukarano mandatem.

NAJECHAŁ NA MERCEDESA

W sobotnie przedpołudnie 27
sierpnia, w Bukownicy 26-letni mieszkaniec Doruchowa, kierujący fordem
transitem, na prostym odcinku drogi
W-449 przez nieuwagę uderzył w tył
jadącego przed nim mercedesa. Obaj
kierowcy byli trzeźwi. Sprawca kolizji
otrzymał mandat.

MIAŁ MARIHUANĘ

17 sierpnia br. KPP w Ostrzeszowie
otrzymała zgłoszenie o włamaniu do
jednego z lokali gastronomicznych na
terenie gminy Kobyla Góra - nieznany
sprawca zabrał z lokalu papierosy różnych marek oraz pieniądze. Pokrzywdzony wycenił straty na 1400 złotych.
W miniony wtorek 23 sierpnia,
ostrzeszowscy kryminalni ustalili i
zatrzymali sprawcę tej kradzieży. Jak
się okazało, był nim doskonale znany
funkcjonariuszom 18-letni mieszkaniec
Kobylej Góry. W toku prowadzonych
czynności policjanci w miejscu zamieszkania sprawcy prócz skradzionych papierosów ujawnili jeszcze narkotyki
– 25 gramów marihuany. 18-latek został
zatrzymany w policyjnym areszcie do
dyspozycji Prokurata Rejonowego w
Ostrzeszowie. 24 sierpnia usłyszał już
zarzuty.

ZAGAPIŁ SIĘ
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W Rojowie, 26 sierpnia, po
godz. 17.00, 39-letni mieszkaniec
Książenic, kierujący motocyklem
marki Yamaha, nie zachował
ostrożności i najechał na tył jadącego przed nim vw LT, wykonującego manewr skrętu w
lewo. Motocyklistę, który odniósł
obrażenia, przewieziono do szpitala. Kierujący samochodem był
trzeźwy.

Niebezpieczna jazda

MOTOROWER
W OGNIU

WPADŁ W POŚLIZG

25 sierpnia, po godz. 16.00, na „11”
w Niedźwiedziu 39-letni mieszkaniec
gminy Ostrzeszów, kierujący osobowym renault megane z przyczepką
wpadł w poślizg, w wyniku czego
przyczepka zjechała na przeciwny pas
ruchu, uderzając w jadące z przeciwka
ciężarowe volvo. Przyczyną kolizji było
niedostosowanie prędkości przez kierowcę renault do panujących na drodze
warunków. Sprawcę ukarano mandatem. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Sprzedam
maáe szczeniaki rasy BerneĔski
Pies Pasterski, zaszczepione, odrobaczone, z ksiąĪeczką zdrowia.
tel. 605-433-777

W poniedziaáek rano, przed godz. 7.00 w okolicy drogi nr 11 i ul. Przemysáowej spaliá siĊ motorower. Przyczyną byáo zwarcie instalacji elektrycznej w trakcie jazdy.
Straty – ok. 2500zá.

24 sierpnia w Smolnikach 19-letni kierowca renault thalia nie dostosowaá prĊdkoĞci do warunków jazdy i uderzyá w
drzewo. Na szczĊĞcie máodemu kierowcy nic siĊ nie staáo,
zaĞ padanie alkomatem wykazaáo, Īe byá trzeĨwy. Za spowodowanie kolizji kierowca ukarany zostaá mandatem - 300zá.

GROM Z JASNEGO NIEBA

(Dokończenie ze str. 1.)
- W pewnym momencie usłyszeliśmy potężne uderzenie, dom się zatrząsł w posadach. Już wiedziałem, że
piorun uderzył w nasz dom – opowiada
p. Marek. - Powiedziałem tylko do żony
- „dostaliśmy”. Wybiegłem na zewnątrz.
Przed domem leżały porozrzucane cegły. Pomyślałem, że piorun trafił w komin. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jakie
będą skutki tego uderzenia. Wbiegłem
na poddasze zobaczyć, czy przypadkiem się nie pali. Stwierdziłem, że ognia
nie ma. Ale komin wybuchł jak bomba cegły spadły nawet na działkę sąsiada.
Zaczęliśmy z żoną podstawiać różne
naczynia, bo na poddasze lała się woda.
Po chwili poczuliśmy swąd. Początkowo myślałem, że to od pioruna, ale
żona zauważyła dym. Zadzwoniliśmy
po straż pożarną. Zobaczyłem płomień,

wziąłem gaśnicę i próbowałem go zdusić, ale nie udało się. Na szczęście strażacy przyjechali bardzo szybko, zaczęli
gasić ogień pianą, dzięki czemu ocalał
dół domu. Według wszelkich prawideł,
piorun nie powinien uderzyć w to miejsce, a jednak… Burza nie przestrzega
żadnych reguł.
Piorun nad dachem się rozdwoił –
jedna część uderzyła w komin i go rozbiła, a druga uderzyła w dach, wbiła się do
środka, od tego zaczął palić się strych.
Straty byłyby na pewno większe, gdyby nie wełna, która ociepla dach - ona
nie dopuszczała powietrza do krokwi i
dlatego płomienie nie rozprzestrzeniały się tak szybko. Jednak i tak straty są
bardzo duże – zniszczona część dachu i
komin, zalane poddasze oraz zniszczone
wszystkie urządzenia, elektronika – piec
olejowy, komputer, telewizor, antena sa-

telitarna … – wszystko spalone. Radzę,
aby w czasie burzy wyłączać z prądu
wszystkie urządzenia elektryczne.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę
na postawę ludzi. Kiedy zadzwoniłem
do p. Zbyszka Nowaka, mówiąc mu o
tym, co się stało, on natychmiast powiadomił p. Ślęzaka, a ten zostawił wszystko
i w pół godziny był u nas, by fachowo
zabezpieczyć dach i za to dziękuję. W
obliczu nieszczęścia ludzie są jednak w
porządku.
Państwo Nowińscy w domu na ul.
Polnej mieszkają już 8 lat. Tydzień temu
byli jeszcze na wakacjach, w domu została tylko babcia. Aż strach pomyśleć,
co by się stało, gdyby wtedy w dom uderzył piorun…
S. Szmatuła
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tel. 781 106 805
Ostrzeszów, ul. Kamienna 20

