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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
Nie ustąpiá
16 listopada, po godz. 11.00, na
ul. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie
kierująca fordem focusem (30-letnia
mieszkanka gm. Ostrzeszów) nie ustąpiáa pierwszeĔstwa przejazdu i uderzyáa
w peugeota partnera, którym kierowaá
30-letni mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego.
KobietĊ ukarano mandatem.

Ostra jazda
w zabudowanym
17 listopada (po godz. 17.00) na
ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie policjanci zatrzymali kierowcĊ samochodu
marki VW Passat. 25-letni mieszkaniec
powiatu ostrowskiego jechaá w terenie
zabudowanym z prĊdkoĞcią 120km/h.
MĊĪczyĨnie zatrzymano prawo jazdy; zostaá równieĪ ukarany mandatem.

Mazdą w opla
Do tej kolizji doszáo 18 listopada,
tuĪ przed godz. 17.00, na ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie. Kierująca
samochodem marki Mazda Demio
(29-letnia mieszkanka gm. Kobyla
Góra) nie zachowaáa bezpiecznej odlegáoĞci od poprzedzającego ją opla
corsy i najechaáa na jego tyá.
KobietĊ ukarano mandatem.

Popeániá szereg wykroczeĔ
W samo poáudnie - 19 listopada
- policjanci z KPP w Ostrzeszowie,
oczekując na zmianĊ Ğwiateá na
skrzyĪowaniu przy ul. DaszyĔskiego, byli Ğwiadkami kilku wykroczeĔ,
jakie popeániá kierujący samochodem marki Opel Astra.
MĊĪczyzna wbrew przepisom
ominąá samochód, który zatrzymaá siĊ
przed skrzyĪowaniem oraz przejĞciem
dla pieszych. Ponadto 40-latek wjechaá
na skrzyĪowanie, nie zwaĪając na to,
Īe zapaliáo siĊ juĪ czerwone Ğwiatáo.
Jak siĊ okazaáo, kierowca nie
posiadaá uprawnieĔ do kierowania,
poniewaĪ zostaáy mu one odebrane
za przekroczenie limitu punktów. Maáo
tego, opel, którym kierowaá mĊĪczyzna,
nie byá dopuszczony do ruchu.
40-letni mieszkaniec powiatu oleĞnickiego zostaá natychmiast zatrzymany przez funkcjonariuszy.
Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie go.

„Deknąá” w forda
Do tej kolizji doszáo 20 listopada,
przed godz. 17.00, w Kobylej Górze.
Kierujący samochodem marki Renault

UWAGA,
LUBISZ POMAGAû?
Zostaę
wolontariuszem
24. FINAâU WOģP

zgáoĞ siĊ do siedziby SZTABU 24. Finaáu w Ostrzeszowskim
Centrum Kultury wraz ze zdjĊciem
(legitymacyjnym) w celu wypeániania
ankiety (iloĞü ograniczona)
Termin zgáoszeĔ mija 7 grudnia

ĝwiąteczny
minikiermasz
Warsztat Terapii ZajĊciowej
w Ostrzeszowie, dziaáający przy
Fundacji Inwalidów i Osób Niepeánosprawnych „Miáosierdzie” w Kaliszu,
w dniach 2 i 3 grudnia organizuje
Ğwiąteczny minikiermasz.
Stoisko ze Ğwiątecznymi pracami uczestników WTZ zostanie
usytuowane, jak co roku, na parterze
UrzĊdu Miasta i Gminy; bĊdzie czynne w godzinach od 10.00 do 12.30.
Jak wyjaĞnia kierownik WTZ,
Lidia Zagórska, caáy dochód uzyskany ze sprzedaĪy stroików, bombek
i Ğwiątecznych gadĪetów zostanie
przeznaczony na integracjĊ spoáeczną uczestników Warsztatu, czyli
miĊdzy innymi na organizowanie
wycieczek i ¿nansowanie udziaáu
w imprezach kulturalnych.
www.powiatostrzeszowski.pl
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KARETKĄ NA PRYWATNE PORACHUNKI

Megane (58-letni mieszkaniec gminy
Kobyla Góra) nie uwaĪaá podczas cofania i doprowadziá do zderzenia z fordem focusem, którym kierowaá 57-letni
mieszkaniec gminy Ostrzeszów.
SprawcĊ ukarano mandatem.

Nie upewniá siĊ...
Do tego zdarzenia doszáo 22 listopada, po godz. 15.00, w Starej KuĨnicy. Kierujący oplem vectrą (34-letni
mieszkaniec powiatu wieruszowskiego), skrĊcając w lewo, nie upewniá siĊ,
Īe jest juĪ wyprzedzany i doprowadziá
do zderzenia z nissanem micrą, którym
kierowaáa 40-letnia mieszkanka gminy
Grabów.
SprawcĊ ukarano mandatem.

DokoĔczenie ze str. 1.
Rzecznik ostrzeszowskiej policji,
Ewa Jakubowska, potwierdza, Īe
doszáo do takiego zdarzenia.
- 18 listopada, o godz. 15.50
policjanci z rewiru kobylogórskiego
udali siĊ na interwencjĊ do Mąkoszyc.
Na prywatnej posesji zastali karetkĊ
pogotowia ratunkowego - okazaáo
siĊ, Īe jeden z mieszkaĔców tej posesji miaá jakieĞ prywatne porachunki
z ratownikiem medycznym. Powstaá
miĊdzy nimi konÀikt. W momencie
przyjazdu policjantów ratownik medyczny siedziaá w karetce, lecz na
miejscu dla pasaĪera. Jest to o tyle

istotne, bo, jak ustaliáa policja - byá
nietrzeĨwy. Po pewnym czasie przyszedá kierowca karetki - trzeĨwy.
Z ustaleĔ policji wynika, Īe zaáoga
karetki nie wykonywaáa Īadnych
zadaĔ sáuĪbowych, przyjechaáa tam
caákiem prywatnie. Nie byáo Īadnego zgáoszenia wzywającego pomoc
medyczną, zatem nie stwierdzono
znamion przestĊpstwa. Jedynie
uczestników zdarzenia pouczono
o dalszych moĪliwoĞciach karnych.
Tyle komunikat, z którego wynika,
Īe wáaĞciwie nic siĊ nie staáo, a jeĞli
nawet, to byá to prywatny spór dwóch
dorosáych osób. Czy rzeczywiĞcie

GroĨna kolizja
na Wojska Polskiego

Kontrolowali trzeĨwoĞü
W sobotĊ (21 listopada) policjanci z KPP w Ostrzeszowie wspólnie
z funkcjonariuszami z KWP w Poznaniu sprawdzali trzeĨwoĞü kierowców. Przebadali ich áącznie 1414.
Zatrzymali dwie osoby, które kierowaáy samochodem, bĊdąc w stanie
po uĪyciu alkoholu, oraz jedną, która
byáa nietrzeĨwa.
Ponadto funkcjonariusze ukarali
mandatem 4 osoby, które nie miaáy
zapiĊtych pasów, oraz jedną, która
w niewáaĞciwy sposób przewoziáa
dziecko.
- Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego,
50-letni mieszkaniec Ostrzeszowa
(0,10mg/l); kierowaá renault clio,
- Grabów nad Prosną, ul. Ostrzeszowska, 50-letni mieszkaniec gm.
Mikstat (0,10mg/l); kierowaá daihatsu,
- Kraszewice, ul. WieluĔska,
24-letni obywatel Ukrainy, ponad 1‰
alkoholu, kierowaá vw golfem.

WzmoĪone dziaáania
„PrĊdkoĞü”
19 i 20 listopada policjanci
z Wydziaáu Ruchu Drogowego wraz
z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu prowadzili dziaáania pod nazwą „PrĊdkoĞü”.
Niestety, nadmierna prĊdkoĞü to nadal
gáówna przyczyna wypadków i kolizji
drogowych. Do akcji, oprócz rĊcznych
mierników prĊdkoĞci, funkcjonariusze
wykorzystali takĪe samochody wyposaĪone w rejestrator wideo.
Policjanci skontrolowali 142 samochody, stwierdzili 112 przekroczeĔ
prĊdkoĞci, zatrzymali 15 uprawnieĔ
do kierowania oraz naáoĪyli 121 mandatów.
Dziaáania bĊdą powtarzane.

Do tej kolizji doszáo 16 listopada
o godz. 18.00, przy ul. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie. Kierujący
samochodem marki Peugeot 206
(22-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego) nie ustąpiá pierwszeĔstwa
i doprowadziá do czoáowo-bocznego
zderzenia z fordem ¿estą, którym kierowaáa 30-letnia mieszkanka gminy
Ostrzeszów.
Kobieta kierująca fordem ucierpiaáa w wypadku - przewieziono ją
do szpitala.

Busem
w volkswagena
Wczesnym rankiem - 17 listopada - doszáo do kolizji na krajowej „11”
w Antoninie. Kierujący samochodem
marki Renault Master zjechaá nagle na

STRAĒ
Nadáamane drzewa,
naderwane opierzenie...
16 listopada straĪacy usunĊli przewrócone na jezdniĊ
drzewo - ul. Parkowa w Doruchowie. Dodatkowo drzewo,
spadając, zerwaáo liniĊ energetyczną niskiego napiĊcia.
18 listopada konieczne byáo
usuniĊcie z drogi krajowej nr
11 w NiedĨwiedziu substancji
ropopochodnej.
Tego samego dnia straĪacy
interweniowali na ul. DaszyĔskiego w Ostrzeszowie - wiatr
uszkodziá tam opierzenie na
jednym z budynków mieszkal-

wszystko jest ok? Nie jest, bo raczej nie jest w porządku, kiedy ktoĞ
sáuĪbowym pojazdem, na dodatek
karetką, jeĨdzi zaáatwiaü prywatne
porachunki i to po pijanemu, angaĪując do tego kierowcĊ. Trudno to
wytáumaczyü nawet przy zaáoĪeniu,
Īe obaj panowie skoĔczyli juĪ pracĊ. Ile to razy sáyszymy, Īe gdzieĞ
pogotowie nie zdąĪyáo na czas, bo
karetka byáa wáaĞnie w innym miejscu, ratując Īycie komuĞ innemu.
Teraz okazuje siĊ, Īe karetki sáuĪą
takĪe do caákiem prywatnych wizyt,
bynajmniej nie lekarskich.
K.J.

przeciwlegáy pas ruchu i doprowadziá do zderzenia z vw passatem.
Droga w tym miejscu byáa przez pewien czas caákowicie zablokowana, póĨniej ruch odbywaá siĊ wahadáowo.
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nych, stwarzaáo to zagroĪenie dla osób
przechodzących chodnikiem. StraĪacy
przymocowali opierzenie do budynku.
16 listopada
straĪacy obecni
takĪe byli przy zdarzeniu drogowym
- Ostrzeszów, al.
Wojska Polskiego.

Pracowita
sobota
Sobota, 21 listopada, byáa dla
straĪaków doĞü
pracowitym dniem.
Tego dnia usuniĊto
nadáamane konary
na pl. Wiosny Ludów w Kobylej Gó-

fot. OSP Doruchów.

rze oraz pochylone drzewo przy ul.
Strumykowej.
Funkcjonariusze zostali takĪe zadysponowani na ul. Sienną w Ostrzeszowie - tam na chodniku leĪaáa osoba,
która zasáabáa. StraĪacy udzielili jej
pierwszej pomocy, podali tlen oraz zapewnili komfort termiczny. Po przybyciu
na miejsce karetki, chorego przekazano
zespoáowi ratownictwa medycznego.
Tego samego dnia straĪacy zostali teĪ wezwani do doĞü nietypowego
zdarzenia w Rybinie, w konarach drzewa utknĊáa tam zabawka typu dron.
Urządzenie zawisáo akurat nad drogą,
co groziáo upadkiem na przejeĪdĪające samochody.
Oprócz tego w trzech miejscowoĞciach konieczne byáo usuniĊcie plam
oleju z jezdni (Rejmanka, Ostrzeszów;
ul. PowstaĔców Wielkopolskich; Mikstat, ul. Sportowa).

