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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
Dwie kolizje w Palatach

6 sierpnia, po godz. 13.00 doszáo
do kolizji drogowej w miejscowoĞci
Palaty. Mieszkaniec pow. ostrowskiego, kierujący fordem transitem, oraz
mieszkaniec pow. ostrzeszowskiego,
kierujący vw taure, nie zachowali
naleĪytych Ğrodków ostroĪnoĞci podczas jazdy i doprowadzili do bocznego
zderzenia samochodów. Obaj mĊĪczyĨni zostali ukarani mandatami.
11 sierpnia doszáo do kolejnej
kolizji w Palatach. Kierujący fordem
focusem, mieszkaniec gm. Czajków,
nie zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci
od poprzedzającego go samochodu
marki Toyota i najechaá na jego tyá.
SprawcĊ ukarano mandatem.

NieostroĪnie wyprzedzaáa

7 sierpnia, tuĪ po godz. 10.00 w
Doruchowie, kierująca samochodem
marki Volvo, mieszkanka gm. Doruchów, wyprzedzając doprowadziáa do
bocznego zderzenia z motorowerem,
którego kierowca wykonywaá w tym
czasie manewr skrĊtu w lewo. SprawczyniĊ ukarano mandatem.

Pijany spowodowaá kolizjĊ
i ucieká

9 sierpnia, tuĪ przed godz. 14.00
na ul. Przemysáowej w Ostrzeszowie,
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kierujący skodą felicią doprowadziá
do zderzenia z nissanem, a nastĊpnie oddaliá siĊ z miejsca kolizji. Policjanci szybko ustalili, Īe sprawcą byá
58-letni mieszkaniec Ostrzeszowa;
przeprowadzone badanie wykazaáo
u mĊĪczyzny ponad 1‰ alkoholu

(0,82mg/l). PostĊpowanie w sprawie
prowadzi KPP w Ostrzeszowie.

VW&VW

RównieĪ 9 sierpnia doszáo do kolizji drogowej w Grabowie Wójtostwie.
Kierujący vw transporterem, mieszkaniec gm. Grabów, nie dostosowaá
prĊdkoĞci do warunków panujących
na drodze i uderzyá w vw, który skrĊcaá na stacjĊ paliw. SprawcĊ ukarano
mandatem.

Yamaha
i
doprowadził
do zderzenia
p ojazdów.
Motocyklista
został przewieziony
do szpitala.
Postępowanie
w
sprawie prowadzi KPP
w Ostrzeszowie.

Wypadek
na skrzyĪowaniu
Do tego zdarzenia doszło 8 sierpnia,
o godz. 18.50 na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i al. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie. 24-letni mieszkaniec Kalisza, kierujący samochodem dostawczym marki
VW LT, wykonując manewr skrętu w lewo,
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocyklowi marki

Nareszcie
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Wypadek

w Przedborowie

DokoĔczenie ze str. 1.
Zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i usuwaniem uszkodzonego
VW passata, blokującego drogĊ,
zajĊáy siĊ jednostki straĪy poĪarnej
z Kaliszkowic Kaliskich i Ostrzeszowa.
Obu samochodami áącznie podróĪowaáy 4 osoby w wieku 15 - 40
lat oraz 7-letnie dziecko.
StraĪacy udzielili pomocy czterem poszkodowanym. Troje z nich
opuĞciáo samochody o wáasnych

wyglądaáa bardzo powaĪnie, tym
razem, na szczĊĞcie, nie doszáo do
najgorszego – nikt nie zginąá.
Obaj kierujący byli trzeĨwi. PostĊpowanie w sprawie prowadzi
KPP w Ostrzeszowie.
Ci, którzy znają tĊ drogĊ w
Przedborowie, wiedzą, Īe jest niebezpieczna – wąska, nierówna,
po obu stronach obsadzona drzewami. O wypadek wiĊc nietrudno.
Ci, którzy drogi nie znają, widząc
warunki, sami powinni reagowaü i

siáach, zaĞ najbardziej poszkodowany - kierowca renault twingo, który w
wypadku doznaá powaĪnego urazu
lewej rĊki i stáuczenia nogi, pozostawaá w samochodzie.
Po przybyciu medycznych sáuĪb
ratowniczych jedna z rannych osób
zostaáa przewieziona do szpitala w
Ostrzeszowie, a pozostaáa trójka do
szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.
Mimo Īe sytuacja na drodze

zwolniü – bo przecieĪ tylko od nich
zaleĪy prĊdkoĞü, z jaką jadą. Muszą zdawaü sobie sprawĊ, Īe bĊdąc
uczestnikami ruchu, stają siĊ odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za
pasaĪerów oraz innych uĪytkowników drogi – zarówno tych zmotoryzowanych, jak i pieszych.

STRAĒ
Ē
Połamane konary
Strażacy usunęli połamane konary: 3
sierpnia – w Kobylej Górze i Siedlikowie, 4
sierpnia – na ul. Zielonej w Ostrzeszowie,
7 sierpnia – na ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie

Pożary
Ostrzeszów
4 sierpnia na ul. Przemysłowej w
Ostrzeszowie na terenie jednego z magazynów, tuż przy samochodzie osobowym,
paliła się paleta z materiałem budowlanym. Strażacy zabezpieczyli zdarzenie i
ugasili pożar. Straty oszacowano na 500zł
krawĊdzi chodników na przejĞciach
dla pieszych tam, gdzie utrudniony byá
przejazd wózkiem inwalidzkim. Nareszcie inwalidzi bĊdą mogli przejechaü z
chodnika na chodnik, jak w normalnym
cywilizowanym kraju Unii Europejskiej.
Dotychczas na niektórych przejĞciach
nie wyglądaáo to najlepiej.
Ostrzeszów staje siĊ bardziej cywilizowany. Trwają prace przy obniĪaniu

Myje

„Na czyim pasku
chodzi policja”?

„Proszę nam powiedzieć, na czyim pasku chodzi policja? Niedopuszczalne jest,
że gdy poskarży się jakiś lepiej sytuowany
przedsiębiorca, policja natychmiast interweniuje, aby niezwłocznie dostarczano
mu wodę. Myślałam, że z PRL-owskimi metodami rozstaliśmy się już raz na zawsze, a
tu okazuje się, że nie. Kiedyś milicja pałkami
utrwalała partyjne racje, a teraz, wygląda
na to, że policja chodzi na smyczy prywatnego interesu. Czy jeśli mi zabraknie wody
do podlewania ogródka, a przecież moje
warzywa są tyle samo dla mnie warte co
dla innych tony mięsa, lub jeśli zabraknie
mi wody w czasie prysznica, co gorącym
latem, niestety, się zdarza, też będę mogła
liczyć na tak skuteczną interwencję policji i
woda od razu popłynie?”
Tak zareagowała mieszkanka Brzozowego Osiedla w Mikstacie na podaną w
jednej z gazet informację, że po interwencji policjantów Joanna Kwiatkowska - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Mikstacie, poleciła pracownikowi odkręcić dopływ wody.
Jak wyjaśnia komendant Marek Kowalski, policja nie chodzi na niczyim pasku i
nie jest na usługach prywatnego interesu.
Policja działa zgodnie z prawem i reaguje
tak samo na każde zgłoszenie, szczególnie
takie o zagrożeniu życia. Otrzymano informację o możliwym wybuchu, więc patrol
pojechał na miejsce, aby sprawdzić, jak jest
naprawdę, ale policjanci nie mają takich
uprawnień, aby cokolwiek nakazywać. Nikt
o takie informacje nie pytał i policja nikogo
nie informowała, że to po jej interwencji
woda została odkręcona.
Również pani J. Kwiatkowska odpowiada, że informacja ta została podana
nierzetelnie, ponieważ w momencie, kiedy

10 sierpnia na hali magazynowej przy
ZS nr 1 w Ostrzeszowie doszło do zaprószenia ognia podczas prac remontowych.
Niewielki pożar ocieplenia ściany został
ugaszony przez pracowników jeszcze
przed przybyciem straży.

przed zakładem wodociągów pojawili się
policjanci, woda już płynęła. Wyłączenie
na pewien czas wody pozwoliło na dopełnienie zbiorników do bezpiecznej ilości i
jak tylko było to możliwe, wodę odkręcono.
Tyle i tylko tyle. Wodociągi na sprzedaży
wody zarabiają i nie potrzeba interwencji
policji, aby robiły to nadal.
Więc, szanowna Czytelniczko, jeśli
kiedykolwiek zabraknie znowu pod prysznicem wody to, niestety, wybuchem to nie
grozi i policja interweniowała nie będzie.
Policja na niczyim pasku nie chodzi, ale za
to rzetelnie wykonuje swoje obowiązki i reaguje na każde wezwanie. Jeśliby kiedykolwiek przyszło Pani do głowy informować,
że z powodu braku wody w prysznicu piecyk może wybuchnąć, a policjanci sprawdzą i uznają, że wprowadziła ich Pani w
błąd, to za dezinformację i bezpodstawne
wezwanie policji może nawet grozić kara.
J. Jangas

Bramy

cháodnicze, segmentowe,
przemysáowe, przesuwne

- producent
tel. 600 808 802

A. àawicka

Również 4 sierpnia paliło się ocieplenie domu 1-rodzinnego w Myjach. Częściowo spaleniu uległa także podbitka
konstrukcji dachowej. Straż ugasiła pożar
i rozebrała nadpalone ocieplenie. Straty
oszacowano na ok. 2000zł. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru był nieszczelny
przewód kominowy.

Renta
5 sierpnia w miejscowości Renta paliła
się prasa do słomy. Strażacy zabezpieczyli
miejsce zdarzenia i ugasili pożar. Straty
oszacowano na 12000zł

Rozpylił gaz na dyskotece
5 sierpnia na sali w dyskotece w Kobylej Górze nieznany sprawca rozpylił gaz
pieprzowy. Właściciel dyskoteki ewakuował uczestników zabawy jeszcze przed
przybyciem straży.
Strażacy sprawdzili salę dyskoteki
przy użyciu miernika wielogazowego - nie
wykazał występowania niebezpiecznych
gazów. Dwie osoby skarżące się na złe samopoczucie zostały zbadane przez lekarzy pogotowia ratunkowego.
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ZAPISY: Przemysãaw Otwiaska, tel. 697 758 453
Paweã Nowak, tel. 698 641 433
www.naukajazdy-ostrzeszow.pl

