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MOGŁO DOJŚĆ DO KOLEJNEJ TRAGEDII W RODZINIE

Pijany mężczyzna w wypadku odniósł
obrażenia ciała, karetka pogotowia przewiozła go do szpitala w Ostrowie Wlkp.
Na szczęście tym razem nie doszło do
tragedii, a mogło do niej dojść, bowiem
w samochodach podróżowało łącznie 5
osób. Skończyło się na ogólnych potłuczeniach i drobnych urazach.
Przez kilka godzin trasa K-11 na
odcinku Niedźwiedź - Antonin była zablokowana, zorganizowano objazdy.

Okazuje się, że krajowa „11” nie
jest szczęśliwa dla sprawcy, a zarazem poszkodowanego w tym wypadku
mężczyzny.
Niemal dokładnie dwa lata temu, bardzo blisko miejsca opisanego zdarzenia drogowego, doszło do tragicznego
wypadku, w którym śmierć na miejscu
poniósł syn 58-latka, zaś jego wnuki
zostały ciężko ranne.
Innym zbiegiem okoliczności (wiadomość z nieoficjalnego źródła) jest

Fot. S. Szmatuła

LISTOPADOWA DZIEWCZYNA

3 listopada, tuż po godz. 18.00, na
drodze K-11 w Niedźwiedziu doszło do
groźnego wypadku, z udziałem trzech
samochodów.
Kierujący fordem fiestą, 58-letni
mieszkaniec gm. Ostrzeszów, na prostym
odcinku drogi nagle zjechał na przeciwny
pas jezdni i uderzył w bmw, a następnie w
samochód marki Hyundai.
Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, że kierowca forda był
pijany - ponad 3‰ alkoholu (1,66mgl).
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fakt, że mężczyzna, podobnie jak przed
dwoma laty jego syn, miał na drugi
dzień wyjeżdżać do pracy za granicą.
Jak tu nie wierzyć w fatum, wywierające czasem złowieszczy wpływ na

nasze losy. Niestety, w tym przypadku
fatum działało w zmowie z większym
wrogiem człowieka, a szczególnie kierowcy – alkoholem.
Anna Ławicka

NIE BĘDZIE
SYLWESTRA
POD BASZTĄ
Nie będzie w tym roku „Sylwestra
pod Basztą”! Decyzję tego typu podjęła na ostatniej sesji Rada Miejska w
Ostrzeszowie, przychylając się do propozycji burmistrza M. Witka.
Są dwa główne powody takiej właśnie decyzji – prawny i finansowy.
Prawny, albowiem prokuratura
zakwestionowała prawną podstawę
wydawania przez władze miasta zarządzenia zezwalającego na przełomie
roku mieszkańcom miasta i gminy używania środków pirotechnicznych.
Ostatnie zarządzenie tego typu,
wydane przez burmistrza i zaakceptowane przez Radę, Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie uchyliła, powołując się na względy bezpieczeństwa.
Z kolei burmistrz, pozbawiony możliwości kontroli nad imprezą, poprzez
wydawanie stosownych zarządzeń, nie
chce brać na siebie odpowiedzialności
za to, co może się zawsze na takiej
„wesołej zabawie” przydarzyć.
Decyzja prokuratury trochę dziwi, bo
od wielu już lat znaczna część wójtów
i burmistrzów posiłkuje się zarządzeniami o używaniu lub zakazie używania
fajerwerków i głos prokuratury w tej

sprawie wydaje się spóźniony. Teraz
właściwie nie wiadomo, czy mieszkańcy mają prawo używać środków
pirotechnicznych, a jeśli tak, to kiedy i
w jakich okolicznościach. Pewne jest za
to, że gdy będą to robić (nawet zgodnie
z prawem), robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Nie ma bowiem
co się łudzić, że nieorganizowanie
wspólnej dla mieszkańców miasta
imprezy sylwestrowej spowoduje ciszę
na mieście. Zabawa będzie się toczyć
w najlepsze, tylko w mniejszych grupkach, za to w wielu miejscach, co nie
ułatwi pracy służbom porządkowym.
Na decyzji radnych zaważył też fakt,
że z roku na rok impreza cieszyła się
coraz mniejszym zainteresowaniem
mieszkańców, tymczasem przygotowanie i zorganizowanie „Sylwestra
pod Basztą” to wydatki zamykające się
w granicach 7-10 tys. zł. Radni uznali
więc, że liczba uczestników i koszty są
niewspółmierne do całej uroczystości i
lepiej będzie przeznaczyć te pieniądze
na bardziej pożyteczny cel. Oby środki
te nie musiały zostać użyte na naprawę
szkód po „dzikich” sylwestrowiczach.
K.J.

