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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.
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Dąb umiera po kawałku

Nieodpowiedzialny
małolat

kończył się kolizją, której sprawcy
wypisano mandat.

Takie zachowanie wymaga szczególnego napiętnowania. Funkcjonariusz KPP w Ostrzeszowie
ustalili i zatrzymali 13-letniego
mieszkańca naszego powiatu M. Ł.,
który posługując się podarowanym
telefonem komórkowym zgłaszał
fałszywe alarmy. Proceder trwał od
września do listopada ubiegłego
roku. W tym okresie chłopak dzwonił na numery 112, 999, 998 i 997 i
blokował je, przekazując nieprawdziwe informacje. Łatwo zdać sobie
sprawę, jak poważne mogło mieć to
konsekwencje. Możemy mieć tylko
nadzieję, że nie ucierpiał nikt, kto
naprawdę potrzebował pomocy.

Nie ustąpiła na
skrzyżowaniu

„Czołówka” w Potaśni
7 stycznia w Potaśni kierowca opla
astry P. G. podjął manewr wyprzedzania, nie upewniwszy się, czy z
naprzeciwka nie nadjeżdża inny
pojazd. Efekt był łatwy do przewidzenia. Doszło do czołowego
zderzenia z fiatem sieną, którego
kierująca z obrażeniami ciała trafiła
do szpitala. Sprawcę kolizji ukarano
mandatem.

Pod osłoną nocy
9 stycznia doszło do włamania w
jednym z ostrzeszowskich zakładów
pracy. Sprawcy działali pod osłoną
nocy. Wyłamali zamek drzwi wejściowych, a następnie splądrowali
pomieszczenia biurowe. W jednym
z nich znaleźli metalową kasetkę, z
której ukradli ok. 140zł. Trwa ustalanie łącznej wartości strat.

Chciał ugasić pragnienie?
9 stycznia na terenie jednego ze
sklepów spożywczych w Ostrzeszowie 16-latek P. N. próbował ukraść
piwo. Właściciel okazał się jednak
wystarczająco spostrzegawczy, by
w porę zareagować. Niedoszły złodziejaszek został ujęty na gorącym
uczynku i przekazany Policji.

Z posesji w opla
10 stycznia w Ostrzeszowie na ul.
Łąkowej wyjeżdżający z posesji fiat
punto kierowany przez mężczyznę
A. W. wymusił pierwszeństwo i
doprowadził do zderzenia z oplem
vectrą. Sprawcę kolizji ukarano
mandatem.

Zajechał drogę oplowi
11 stycznia w Kochłowach kierowca
hondy acord K. Sz. podczas wyprzedzania zajechał drogę oplowi
vectrze. Źle wykonany manewr za-

12 stycznia w Ostrzeszowie na skrzyżowaniu ulic gen. Sikorskiego i Przemysłowej kierująca volkswagenem
golfem nie ustąpiła pierwszeństwa
przejazdu i uderzyła w prawidłowo
jadącego forda fiestę. Sprawczynię
kolizji ukarano mandatem.

Sam wywiódł się w pole
12 stycznia w Ostrzeszowie na ul.
Podmiejskiej odnotowano dość
kuriozalne zdarzenie. Zbliżający się
do policyjnego patrolu fiat 126p nagle zjechał z jezdni i stanął na polu.
Jak się później okazało, kierowca
Bogdan L. miał powody do obaw.
Badanie wykazało, że był nietrzeźwy (1,31 miligrama/l).

Nietrzeźwi na drogach
powiatu
08.11. Przytocznica, 32-letni kierowca forda sierry Krystian N., 1,17
miligrama/l
11.01. Przedborów, kierowca fiata
126p Dariusz K., 1,49 miligrama/l

Chodnik czy lodowisko?

PROKURATOR
Wypadek karetki
Trwa dochodzenie
W minione święta na terenie jednej z miejscowości gminy Doruchów doszło do wypadku drogowego karetki pogotowia z Kępna.
Ambulans przewoził wówczas m.in. mężczyznę na dializy w kaliskim
szpitalu. 86 – letni pacjent doznał uszkodzeń ciała, został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.
Dochodzenie mające na celu ustalenie okoliczności wypadku
prowadzi ostrzeszowska prokuratura. W opinii biegłego z dziedziny
medycyny sądowej wynika, że między doznanymi przez mężczyznę
uszkodzeniami ciała a zgonem występuje związek.
Obecnie został powołany biegły z zakresu wypadków drogowych – jego zadaniem jest dokonanie rekonstrukcji przebiegu zdarzeń i jego przyczyn.
Rob.

Za szybko na śliskim

Podziękowanie za dar życia
13.01.2008r. w ramach XVI Finału WOŚP w Oddziale Terenowym Krwiodawstwa w Ostrzeszowie odbyła się akcja pobierania krwi. Na nasz apel zgłosiło się 46 osób, a po badaniach lekarskich krew oddały 43 osoby. Krew jest
lekiem niezastąpionym, ratującym życie i zdrowie. Każdego dnia potrzebuje
jej wielu chorych w całej Polsce. Dlatego wszystkim, którzy oddali swoją krew,
składam serdeczne podziękowania. Nie zawiedli nas także księża poszczególnych parafii ostrzeszowskich, którzy niestrudzenie zachęcali parafian do oddawania krwi. Dziękuję również Markowi Szulczyńskiemu oraz pracownikom
OCK za promowanie tej akcji. W czasie akcji pobierania krwi zgłosiła się p. dr
Lilianna Stojanowska, która, oddając krew wraz z córką, otrzymała odznaczenie III stopnia (Zasłużony Honorowy Dawca Krwi). Gratulujemy! Pani doktor
życzę dużo zdrowia oraz sukcesów w pracy zawodowej i dalszego krzewienia
Honorowego Dawstwa Krwi. Kierownik TOKiK w Ostrzeszowie

Nietypowa przeszkoda
10 stycznia strażacy odebrali telefon z dość nietypowym zgłoszeniem – informacja mówiła o
tym, że na jezdni w Rojowie leży
worek ze zbożem, na który najechał kierowca mazdy. Straty spowodowane uszkodzeniem karoserii w pojeździe oszacowano na
niemało - ok. 2.000zł. Przyczyną
był prawdopodobnie źle zabezpieczony ładunek w przejeżdżającym wcześniej pojeździe.

11 stycznia, ok. godz. 20.40 w
Bukownicy doszło do kolizji z
udziałem fiata punto. Kierowca
samochodu przypuszczalnie nie
zachował odpowiednich środków ostrożności, na skutek czego jego pojazd wpadł w poślizg,
a następnie do rowu. Straty ok.
2.000zł.

Nadłamany konar
13 stycznia ratownicy udali się
do Tokarzewa, aby usunąć nadłamany konar drzewa, który stwarzał zagrożenie przy drodze.
Rob.

Tak oto wyglądały niektóre ostrzeszowskie chodniki pod koniec ubiegłego
tygodnia. Zdjęcie wykonano w okolicy
stacji pogotowia ratunkowego i szpitala. Czyżby z racji sąsiedztwa obiektów
służby zdrowia osoba odpowiedzialna
za oczyszczanie chodnika czuła się zwolniona z obowiązków? Wszak poszkodowany
mógłby liczyć na natychmiastową wręcz pomoc.
Ł. Ś.

8 stycznia w Szklarce Myślniewskiej fiat uno, kierowany przez kobietę A. R., na
prostym odcinku jezdni wpadł w poślizg, zjechał na lewe pobocze, a następnie
uderzył w drzewo. Do szpitala przewieziono pasażera. Przyczyną zdarzenia była
nadmierna, w stosunku do panujących warunków, prędkość. Bardzo podobne okoliczności towarzyszyły wypadkowi, do jakiego 13 stycznia doszło w Ostrzeszowie
na ul. Grabowskiej. Fiat siena, kierowany przez mężczyznę M. A., na prostym odcinku drogi wpadł w poślizg i wjechał do rowu. W szpitalu znaleźli się pasażerowie.
Kierowcę ukarano natomiast mandatem.
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Punto w rowie

ewangelickiej. Strażacy przez kilka godzin usuwali gałąź
wielkości drzewa.
Przez kilka lat stał
znowu niewzruszenie.
Jednak w minioną sobotę trzeba było dokonać
kolejnej amputacji.
W ruch poszły potężne wysięgniki i
piły. Znowu ciężko
i z poświęceniem
pracowali ludzie. I
tym razem operacja
się powiodła.
Drzewa umierają
stojąc – dąb przy kościele Chrystusa Króla
w Ostrzeszowie umiera
po kawałku.
Oby oparł się jeszcze wielu wichurom.
Jest przecież symbolem związanym z tym
miejscem.
sm

Jeszcze kilka lat temu stał
potężny, w całej swej okazałości. Później, jeszcze za życia
śp. proboszcza Zdzisława Sobierajskiego, w czasie wichury
nadłamał się olbrzymi konar,
uszkadzając dach kaplicy

lek. med. Stanisław Walkiewicz
Wypadek w Szklarce.

P.H.U. AUTO HIT

Losowanie nagród
Przypominamy, że publiczne losowanie nagród od
firm dla czytelników „Czasu Ostrzeszowskiego” odbędzie się w środę 23 stycznia o godz. 11.00 w auli SP nr 2
w Ostrzeszowie, ul Piastowska 3. Serdecznie zapraszamy! Przewidziany czas losowania – ok. pół godziny.
Red.

Pełna oferta również na:
www.autohit-ostrzeszow.gratka.pl

transport samochodów osobowych (1.5 tony)
pomoc drogowa (3.2 tony – 4 samochody)
skup – sprzedaĪ – zamiana samochodów
(za gotówkĊ, kredyty samochodowe)
wypoĪyczalnia lawet

Ostrzeszów, ul. Wojska Polskiego 46
tel./fax 062/ 730-17-16; 0665 454 543

