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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.

TRAGEDIA NA BUDOWIE
To mogło być miłe, choć spędzone pracowicie, poniedziałkowe popołudnie, tymczasem skończyło się tragicznie. 7
grudnia pan M.Ś., 51-letni mieszkaniec Torzeńca, przyjechał do
znajomego w Ligocie (gm. Kobyla Góra), aby pomóc mu przy
budowie domu. Mężczyźni zabrali się do konserwacji więźby
dachowej i wtedy jeden z nich pośliznął się na drabinie i spadł
z niej. Upadł tak nieszczęśliwie, że uderzył głową o krawędź betonowego tarasu, przez co poniósł śmierć na miejscu. Do wy-

POLICJA

padku doszło około godz. 16-tej. Przybyłe na miejsce zdarzenia
pogotowie stwierdziło zgon mężczyzny. O tragedii powiadomiono policję oraz Prokuraturę Rejonową w Ostrzeszowie. Na
miejscu zdarzenia dokonano oględzin zwłok, przesłuchano
świadków. Z informacji podanych przez policję wynika, że od
denata została pobrana krew na zawartość alkoholu, co w podobnych przypadkach jest działaniem rutynowym.

K.J.

Pieszy ma obowiĈzki, a nie tylko prawa
Poszkodowani, oﬁary, zagroĪenie
na drogach - to trzy opinie, jakie moĪemy usáyszeü o pieszych. Jak donoszą statystyki, piesi są grupą, która
uklasyﬁkowaáa siĊ na pierwszym miejscu pod wzglĊdem wypadków. Trzeba pamiĊtaü, Īe pieszy, tak jak kaĪdy
uczestnik ruchu drogowego, ma prawa
i obowiązki, co do których powinien siĊ
stosowaü.
Tak wiĊc pieszy jest zobowiązany
do:
- korzystania z chodnika lub innej
drogi dla pieszych np. ĞcieĪki; w wypadku, gdy takiej drogi nie ma, powinien korzystaü z pobocza, a idąc poboczem, jest zobowiązany iĞü po lewej
stronie drogi,
- zachowania szczególnej
ostroĪnoĞci, jeĞli przechodzi
przez jezdniĊ lub torowisko,
- ustąpienia pierwszeĔstwa pojazdom,
- przechodzenia przez
jezdniĊ w miejscach do
tego wyznaczonych - w
terenach zabudowanych,
przejĞcie (z zachowaniem szczególnej ostroĪnoĞci) poza miejscami
do tego wyznaczonymi
jest dozwolone, jeĪeli
odlegáoĞü od przejĞcia
dla pieszych przekracza
100m,
- jeĞli piesi idą jezdnią, to są zobowiązani iĞü jeden za drugim,
- kolumna pieszych, za wyjątkiem
osób do 10 roku Īycia, które mogą iĞü
w kolumnie jedynie parami (dwójkami)
pod nadzorem minimum jednej osoby
peánoletniej, moĪe siĊ poruszaü tylko
prawą stroną jezdni; liczba osób idących w kolumnie obok siebie jezdnią
nie moĪe przekraczaü 4, zaĞ w kolumnie wojskowej 6 - kolumna nie moĪe
zajmowaü wiĊcej niĪ poáowy szerokoĞci jezdni, a jej dáugoĞü nie moĪe przekraczaü 50 metrów.
Zabrania siĊ pieszym
• wchodzenia na jezdniĊ: bezpoĞrednio przed jadący pojazd, w tym
równieĪ na przejĞciu dla pieszych, a
takĪe spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widocznoĞü
drogi;
• przechodzenia przez jezdniĊ w
miejscu o ograniczonej widocznoĞci
drogi;
• zwalniania kroku lub zatrzymywania siĊ bez uzasadnionej potrzeby
podczas przechodzenia przez jezdniĊ

lub torowisko;
• przebiegania przez jezdniĊ;
• chodzenia po torowisku;
• wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub póázapory są opuszczone lub
opuszczanie ich rozpoczĊto;
• przechodzenia przez jezdniĊ w
miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają
drogĊ dla pieszych albo chodnik od
jezdni, bez wzglĊdu na to, po której
stronie jezdni one siĊ znajdują.
Jak mówią statystyki, okoáo 50 %
wypadków drogowych jest z udziaáem pieszych, 56 % z nich to wypadki
Ğmiertelne, ponad 15-20 % wypadków
w skali kraju powodują piesi w wyniku
nieprawidáowego przekraczania jezdni.
Przy zderzeniu pieszego z
samochodem najczĊstszym skutkiem jest
Ğmierü tego pierwszego. Przyczyną
tego jest, jak to
niektórzy okreĞlają, „niechroniony
uczestnik wypadku
drogowego”, czyli pieszy. NaleĪy
przez to rozumieü:
czáowiek, którego
w przeciwieĔstwie
do kierowcy, nie
zabezpiecza karoseria samochodu, poduszki powietrzne itd. w gruncie rzeczy
nie zabezpiecza go nic. Jest naraĪony
na bezpoĞrednie uderzenie i nawet
przy maáej prĊdkoĞci pojazdu (20 km/
h) moĪliwe są powaĪne obraĪenia, a
w wypadku prĊdkoĞci w okolicach 100
km/h jego szanse na przeĪycie są bliskie zeru.
Jak juĪ wyĪej wspomnieliĞmy,
pieszy ma takĪe prawa, a nie tylko
obowiązki: pieszy ma pierwszeĔstwo
na przejĞciu dla pieszych, pierwszeĔstwo przysáuguje mu takĪe jeĞli znajduje siĊ na chodniku lub drodze dla
pieszych, najwiĊkszym przywilejem
pieszych (moĪna takĪe powiedzieü, Īe
ich azylem bezpieczeĔstwa) jest strefa zamieszkania. Strefa zamieszkania
to obszar obejmujący drogi publiczne
lub inne drogi, na którym obowiązują
szczególne zasady ruchu drogowego,
a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Przywileje pieszego w streﬁe zamieszkania:
- moĪe korzystaü z caáej szerokoĞci drogi i ma on pierwszeĔstwo przed

ROWERY

STRAĒ

Ostrzeszów
,
ul. Daszynskiego
5

(062) 730-12-00

W ubiegłym tygodniu strażacy zanotowali 4 zdarzenia (o jednym z nich piszemy w rubryce policyjnej).

CZėőCI, SERWIS
NAPRAWA , RAT Y

Usunęli plamy

www.modena-rowery.pl

dr
med.Ewa
EwaDuczmal
Duczmal
lek.n.med.
Specjalista alergolog i pediatra

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A

tel. 0603-85-70-30
poniedziaáek, czwartek,
piątek 1600-1800

W związku z tym, Īe z dnia na dzieĔ
roĞnie liczba wypadków drogowych
z udziaáem lub z przyczyny pieszych,
aby uniknąü Ğmierci lub uszczerbku na
zdrowiu, naleĪy:
1. Wchodziü na jezdniĊ spokojnie
- nie wbiegaü!
2. Przechodziü przez jezdniĊ w
miejscach do tego wyznaczonych,
3. Nie zatrzymywaü siĊ ani nie
zwalniaü (bez uzasadnionej przyczyny), gdy przechodzimy przez jezdniĊ,
4. Nie wchodziü na jezdniĊ, gdy
nie mamy peánej widocznoĞci, np. zza
pojazdu,
5. Nie wchodziü bezpoĞrednio pod
samochód nawet jeĞli jesteĞmy na tzw.
zebrze, gdyĪ zahamowanie pojazdu
wymaga czasu i miejsca, a nigdy nie
mamy pewnoĞci czy jego kierowca nas
widzi,
6. Zanim przejdziemy przez jezdniĊ, dokáadnie sprawdziü, czy z Īadnej
strony nie nadjeĪdĪa samochód lub
inny pojazd,
7. Nie przekraczaü pasów zieleni czy teĪ kwietników oddzielających
jezdniĊ od chodnika.
8. Poza terenem zabudowanym iĞü
lewą stroną jezdni, jeden za drugim.
9. Wieczorem, o zmierzchu lub, gdy
jest sáaba widocznoĞü, idąc po lewej
stronie drogi i widząc nadjeĪdĪający z
przeciwka samochód, naleĪy zejĞü na
pobocze i ustąpiü miejsca samochodowi (sam fakt, Īe idziemy lewą stroną nie
chroni nas przed potrąceniem; naszym
obowiązkiem jest zejĞcie na pobocze,
temu sáuĪy ten przepis – abyĞmy to my
– piesi, widzieli nadjeĪdĪający samochód i w porĊ mu ustąpili; kierowca,
oĞlepiany np. samochodem jadącym
z przeciwka, moĪe nas nie zauwaĪyü;
koniecznie teĪ powinniĞmy wyposaĪyü siĊ w elementy odblaskowe; kilka
záotych, które wydamy na ich zakup,
to przecieĪ nic w porównaniu z kalectwem czy nawet Ğmiercią.
Wykazując siĊ zdrowym rozsądkiem, a takĪe przestrzegając powyĪszych punktów, mamy duĪe szanse
na to, Īe doĪyjemy sĊdziwej staroĞci
zamiast zginąü pod koáami przypadkowego samochodu.
A.P. (Na podstawie:
www.autoinformator.pl)
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pojazdami,
- maksymalna prĊdkoĞü pojazdów
to 20 km/h,
- dzieci do lat 7 mogą korzystaü z
caáej szerokoĞci drogi bez opieki,
- samochody są objĊte zakazem
parkowania poza miejscami do tego
wyznaczonymi.

KOREPETYCJE
Z MATEMATYKI
1. RZETELNOćç,
2. DOćWIADCZENIE,
3. SKUTECZNOćç

POTWIERDZONE STUDIAMI
WYēSZYMI

szkoãa (ponad)podstawowa,
gimnazjum,
egzaminy (maturalne i inne),
dojazd do ucznia
ucznia,
30-35 zã/h
t. 661 971 644

ZAPRASZAM

7 grudnia strażacy za pomocą sorbentu
damolin usunęli plamę oleju z jezdni w
Kobylej Górze – akcja trwała 37 minut.
11 grudnia strażacy zmagali się z plamą
oleju na al. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie – akcja trwała 24 minuty. Prawdopodobną przyczyną powstania obu
plam był wyciek paliwa z nieszczelnych
zbiorników nieustalonych pojazdów.

Pożar kanapy
12 grudnia w Kobylej Górze w nieskończonym jeszcze budynku (stan surowy)
wybuchł mały pożar. Okazało sie, że w
piwnicznym pomieszczeniu płonie tapczan. Prawdopodobną przyczyną było
zaprószenie ognia przez osoby imiennie
nieustalone.

Znaleźli narkotyki podczas
kontroli
11 grudnia, ok. godz. 21.00 ostrzeszowscy policjanci, patrolując ul. Piastowską
do kontroli drogowej zatrzymali opla
calibrę. Podczas czynności kontrolnych
w pojeździe, a dokładnie w kieszeni
przednich prawych drzwi znaleziono
woreczek z marihuaną oraz „skręta”.
Oplem podróżowało pięciu młodych
mężczyzn – ustalono, że narkotyki
należały do mieszkańca powiatu
ostrzeszowskiego, 17-letniego A.F.
Siedemnastolatek został zatrzymany
w policyjnej izbie zatrzymań do dyspozycji Prokuratora Rejonowego w
Ostrzeszowie, pozostałych mężczyzn
przesłuchano i zwolniono do domu.
Młody mężczyzna odpowie przed
sądem za posiadanie środków odurzających.

Wyjechał z
podporządkowanej
9 grudnia o godz. 9.00 w Mikstacie
kierujący hondą mieszkaniec gminy
Mikstat nie zachował wystarczających
środków ostrożności i wyjeżdżając z
drogi podporządkowanej (ul. Chopina),
uderzył w prawidłowo jadącego ul.
Krakowską opla astrę. Na szczęście nikt
z uczestników zdarzenia nie odniósł
obrażeń ciała, kierujący pojazdami
byli trzeźwi. Za spowodowanie kolizji
policjanci ukarali sprawcę mandatem
karnym.

Dachował
10 grudnia ok. godz. 11.00 w Rogaszycach na trasie krajowej K-11 19-letni
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G.P. (mieszkaniec powiatu kępińskiego)
kierujący vw golfem, jadąc w kierunku
Kępna, nie dostosował prędkości jazdy
do panujących na drodze warunków
i stracił panowanie nad pojazdem. W
następstwie tego samochód dachował.
19-latek był trzeźwy; ani on, ani pasażer
nie odnieśli obrażeń ciała. Za spowodowanie kolizji kierowca vw otrzymał
mandat.

Wprost pod hyundai’a
10 grudnia po godz. 16.00 w Grabowie
nad Prosną (w rejonie skrzyżowania
ul. Kaliskiej z ul. Wodną) samochód
potrącił 79-letnią kobietę. Policjanci
ustalili, że kobieta S.Cz. (mieszkanka
gminy Grabów) nie upewniwszy się
wcześniej, czy nic nie nadjeżdża, weszła na jezdnię wprost pod jadącego
hyundai’a. Kobieta doznała obrażeń
ciała i została przewieziona do ostrzeszowskiego szpitala. Kierujący pojazdem był trzeźwy, od pieszej pobrano
krew do badania. Czynności w sprawie
prowadzi KP w Grabowie nad Prosną.

NIETRZEŹWI NA DROGACH
POWIATU
7.12., po godz. 15.00, Ostrzeszów, ul.
gen. Sikorskiego, R. K. (mieszkaniec
powiatu ostrzeszowskiego) – kierowca
renault – 1,1mg/l.
10.12. godz. 17.00, Kraszewice, 31-letni
mieszkaniec gmniny Kraszewice – R.
K. - kierowca seata toledo, ponad 2
promile alkoholu (1,74 mg/l).
W obu przypadkach materiały przeciwko nietrzeźwym kierowcom wraz z
aktami oskarżenia trafią do Prokuratury
Rejonowej w Ostrzeszowie.

POįAR STâUMIONY
W ZARODKU

14 grudnia po godzinie 13.00 na ul. Poziomkowej w Ostrzeszowie doszáo
do poĪaru na tarasie budynku mieszkalnego. StraĪacy szybko poradzili sobie z
ogniem. Spaliáo siĊ okno tarasowe oraz drewno opaáowe - straty oszacowano
na 4000zá. Prawdopodobnie przyczyną poĪaru byá gorący popióá w plastikowym
wiaderku, pozostawionym w bezpoĞrednim sąsiedztwie drewna.

ProĤba o pomoc
na Ĥwičta
JesteĞmy rodziną wielodzietną i przyjmiemy kaĪdą pomoc na ĞwiĊta. Bardzo przydaáyby siĊ nam ubrania, buty, a takĪe áóĪeczko i dzieciĊcy wózek. Idzie
zima, przyjmiemy zatem chĊtnie opaá.
WierzĊ, Īe i dla moich dzieci ĞwiĊta dziĊki Wam bĊdą radosne. Bóg zapáaü.
Osoby, które chciaáyby okazaü nam swoją pomoc proszĊ o kontakt: tel. 791
560 012.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujñcym
PATRZ SERCEM
skäada serdeczne podziökowania wszystkim,
którzy wspomogli naszñ dziaäalnoĈè
1 % podatku
lub w jakiejkolwiek innej formie.

ēyczymy wesoäych ćwiñt BoĔego Narodzenia
oraz pomyĈlnoĈci w Nowym Roku.

