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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

KOMENDA POWIATOWA PAĘSTWOWEJ
STRAįY POįARNEJ W OSTRZESZOWIE

APELUJE - BćDĭ
Trwa okres zimowy, w którym
musimy ogrzewaü w róĪny sposób
swoje mieszkania, a wraz z nim wzrasta zagroĪenie zatrucia czadem!!!
ZagroĪenie to spowodowane jest
gáównie uĪywaniem niesprawnych
urządzeĔ grzewczo – kominowych,
czyli naszym niedbalstwem. W związku z tym wszyscy zobowiązani jesteĞmy do dokáadnego sprawdzenia stanu urządzeĔ kominowo-grzewczych,
a wszystkie zauwaĪone usterki muszą byü natychmiast zlikwidowane.
Dlatego apelujemy do caáego spoáeczeĔstwa, aby przestrzegaü przepisów przeciwpoĪarowych i budowlanych.

OSTRZEGAMY!!!
KaĪdego roku z powodu zatrucia
tlenkiem wĊgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób.
Bardzo czĊsto nie ma to związku z
powstaniem poĪaru, a wynika jedynie
z niewáaĞciwej eksploatacji budynku
i znajdujących siĊ w nich urządzeĔ i
instalacji grzewczych. Jak wynika ze
statystyki krajowej od 1.12.2009 r. do
6.01.2010 r. przez zatrucie tlenkiem
wĊgla Ğmierü poniosáo 28 osób, a
347 byáo poszkodowanych - w Wielkopolsce - 1 oﬁara Ğmiertelna, a 18
poszkodowanych.

PRZYPOMINAMY!!!
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!
Zgodnie z § 30 rozporządzenia ministra spraw wewnĊtrznych
i administracji z 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpoĪarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz.
563), w obiektach, w których odbywa
siĊ proces spalania paliwa staáego,
ciekáego lub gazowego, usuwa siĊ
zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem staáym(np. wĊglem,
drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekáym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeĪeli
przepisy miejscowe nie stanowią
inaczej, w paleniskach zakáadów
zbiorowego Īywienia i usáug gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy
zanieczyszczenia
z przewodów
wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z 7 lipca ‘94 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z póĨn. zm.) zobowiązuje wáaĞcicieli
i zarządców bloków mieszkalnych
i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku,
stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!!!
Skąd siĊ bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek wĊgla powstaje podczas
procesu niepeánego spalania materiaáów palnych, w tym paliw, które
wystĊpuje przy niedostatku tlenu
w otaczającej atmosferze. NiebezpieczeĔstwo zaczadzenia wynika
z faktu, Īe tlenek wĊgla jest gazem
niewyczuwalnym zmysáami czáowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), ma silne wáasnoĞci
toksyczne, blokuje dostĊp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego
miejsca w czerwonych ciaákach krwi,
powodując przy dáugotrwaáym nara-
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Īeniu (w wiĊkszych dawkach) Ğmierü
przez uduszenie, wdychanie nawet
niewielkiej iloĞci tlenku wĊgla moĪe
spowodowaü zatrucie, silny ból gáowy, wymioty, zapadniĊcie w ĞpiączkĊ, a nawet zgon.
W celu unikniĊcia zaczadzenia
naleĪy:
• przeprowadzaü kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelnoĞci przewodów kominowych, ich
systematyczne czyszczenie oraz
sprawdzanie wystĊpowania dostatecznego ciągu powietrza,
• uĪytkowaü sprawne techniczne
urządzenia, w których odbywa
siĊ proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
• stosowaü urządzenia posiadające
stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych naleĪy Īądaü
okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia
tzw. deklaracji zgodnoĞci, tj. dokumentu zawierającego informacje
o specyﬁkacji technicznej oraz
przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• nie zaklejaü i nie zasáaniaü w inny
sposób kratek wentylacyjnych,
• w przypadku wymiany okien
na nowe sprawdziü poprawnoĞü
dziaáania wentylacji, poniewaĪ
nowe okna są najczĊĞciej o wiele bardziej szczelne w stosunku
do wczeĞniej stosowanych w budynku i mogą pogarszaü wentylacjĊ,
• systematycznie sprawdzaü ciąg
powietrza, np. poprzez przykáadanie kartki papieru do otworu
bądĨ kratki wentylacyjnej; jeĞli nic
nie zakáóca wentylacji, kartka powinna przywrzeü do wyĪej wspomnianego otworu lub kratki,
• czĊsto wietrzyü pomieszczenie,
w których odbywa siĊ proces spalania (kuchnie, áazienki wyposaĪone w termy gazowe), a najlepiej
zapewniü, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
• nie bagatelizowaü objawów dusznoĞci, bólów i zawrotów gáowy,
nudnoĞci, wymiotów, oszoáomienia, osáabienia, przyspieszenia
czynnoĞci serca i oddychania,
gdyĪ mogą byü sygnaáem, Īe ulegamy zatruciu czadem; w takiej
sytuacji naleĪy natychmiast przewietrzyü pomieszczenie, w którym
siĊ znajdujemy i zasiĊgnąü porady
lekarskiej.
W trosce o wáasne bezpieczeĔstwo, warto rozwaĪyü zamontowanie
w domu czujek dymu i gazu. Koszt
zamontowania takich czujek jest niewspóámiernie niski do korzyĞci, jakie
daje zastosowanie tego typu urządzeĔ (áącznie z uratowaniem najwyĪszej wartoĞci, jaką jest nasze Īycie).
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wĊgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem
wĊgla naleĪy:
• zapewniü dopáyw ĞwieĪego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
• wynieĞü osobĊ poszkodowaną
w bezpieczne miejsce, jeĞli nie
stanowi to zagroĪenia dla zdrowia
osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagroĪenia pozostawiü przeprowadzenie akcji sáuĪbom
ratowniczym,
• wezwaü sáuĪby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
• jak najszybciej podaü tlen,
• jeĪeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcjĊ serca,

Zapłacił zdrowiem za dobry
uczynek
5 stycznia ok. godz. 16.00 w Doruchowie na drodze W-450 mieszkaniec gminy Kraszewice kierujący samochodem
marki Kia (z przyczepką) wjechał w zaspę śniegu na poboczu drogi. Kierowca
jadącego w tym samym kierunku vw
polo zatrzymał się i z dwoma pasażerami próbowali wypchnąć auto z zaspy.
W tym samym czasie, jadące również
w tym kierunku bmw, którym kierował
K.S. - mieszkaniec gminy Mikorzyn,
uderzyło w stojącego, oświetlonego
vw polo. Volkswagen zaczął się obracać i uderzył w jednego z pasażerów,
pomagających wypychać auto. Mężczyzna odniósł obrażenia ciała i został
przewieziony do szpitala. Kierujący
pojazdami byli trzeźwi. Czynności w
sprawie prowadzi KP w Grabowie nad
Prosną.

Zahaczyli się lusterkami
8 stycznia przed godz. 22.00 w Ligocie
mieszkanka Sycowa jadąca fiatem
seicento oraz mieszkaniec gminy Graszowice kierujący oplem astrą, podczas
wymijania nie zachowali należytych
środków ostrożności i kierowane przez
nich samochody zahaczyły się bocznymi lusterkami. Policjanci ustalili, że winni są oboje – ukarano ich mandatem
karnym. Kierujący byli trzeźwi.

UWAGA
Sklep sportowy

Gladiator
przeniesiono z ulicy
Farnej 4 na Farną 6
(bliĪej koĞcioáa)

KULIGI
KONNE
peáno atrakcji
(ognisko, pochodnie)
w lasach Marydoáu
tel. 609 196 775
697 829 055
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Volkswagenem w toyotę
9 stycznia przed godz. 10.00 w Mikstacie przy ul. Grabowskiej mieszkaniec
gminy Mikstat Ł.W., kierujący vw golfem
zjechał nagle na przeciwny pas ruchu i
zderzył się z nadjeżdżającą z przeciwka
toyotą corollą. Obydwaj kierujący byli
trzeźwi; nikt też nie doznał obrażeń
ciała. Sprawca za spowodowanie kolizji
został ukarany mandatem.

Ukradł 300 zł
W święto Trzech Króli (6 stycznia) na
jednym z ostrzeszowskich osiedli
perfidny oszust wykorzystał ufność i
nieuwagę starszej pani.
Około godz. 14.00 do mieszkania 80letniej kobiety, pod pozorem zmierzenia wielkości okien, wszedł mężczyzna,
który podawał się za pracownika
spółdzielni mieszkaniowej. Następnie,
wykorzystując nieuwagę oraz ufność
właścicielki mieszkania, wyciągnął
z portfela pieniądze – 300zł i uciekł.
Ostrzeszowscy policjanci prowadzą
czynności zmierzające do ustalenia
oszusta.

APEL!!!
Policjanci KPP w Ostrzeszowie
apelują do osób starszych, samotnie mieszkających, o zachowanie szczególnej ostrożności
w kontaktach z osobami nieznanymi, które przychodzą do
mieszkań, przedstawiając się za

pracowników wodociągów, pracowników pomocy społecznej,
pracowników spółdzielni mieszkaniowych itp., gdyż bardzo
szybko mogą stać się ofiarami
oszustów, którzy, korzystając
nawet z chwilowej nieuwagi,
mogą dokonać kradzieży bądź
wyłudzić pieniądze. W takich
przypadkach możemy poprosić
o okazanie dokumentów bądź
umówić się na inny termin, kiedy to w mieszkaniu będzie się
znajdował ktoś z bliskich lub
znajomych. Jeżeli gość staje się
natarczywy, należy niezwłocznie
zadzwonić pod numer alarmowy
997 z prośbą o interwencję.

NIETRZEŹWI NA DROGACH
POWIATU
7.01.2010r., godz. 10.00, Grabów nad
Prosną, ul. Powstańców Wlkp., 35-letni
mężczyzna W. Ch. - kierowca skody
felicji, 0,30 mg/l; ponadto mężczyzna
jechał autem pomimo zakazu kierowania pojazdami; dalsze czynności w
sprawie prowadzi KP w Grabowie nad
Prosną.
9.01.2010r., po godz. 16.00, Rogaszyce,
41-letni mężczyzna Z. Ł. (mieszkaniec
gminy Ostrzeszów) – kierowca vw
golfa, 0,91 mg/l; ponadto mężczyzna
nie posiadał uprawnień do kierowania
pojazdem. Zebrane materiały z aktem
oskarżenia zostaną przekazane do Prokuratury Rejonowej w Ostrzeszowie.

STRAĒ
W ubiegłym tygodniu strażacy zanotowali 33 zdarzenia – zdecydowana
większość związana była z zimową
aurą. Do usuwania sopli zagrażających czyjemuś bezpieczeństwu strażacy wyjeżdżali 12 razy. Powalone
drzewa lub nadłamane gałęzie, zazwyczaj tarasujące drogę, funkcjonariusze straży usuwali 9 razy – głównym powodem ich uszkodzeń był
zalegający śnieg. 6 razy strażacy musieli wyjechać, by skontrolować lub
nawet usunąć śnieg z dachu jakiegoś
budynku. 2 razy natomiast „walczyli”
z samochodami ciężarowymi, które
utknęły w zaspie.

ZAWALIŁ SIĘ DACH
9 stycznia o godz. 18.27 strażacy otrzymali zgłoszenie o zawalonym dachu w
miejscowości Chlewo. Okazało się, że
dach budynku inwentarsko – składowego, oczywiście z powodu nadmiaru śniegu, częściowo się zawalił. Ponieważ w
budynku składowana była słoma, dach
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oparł się właśnie na niej – na szczęście
nikomu nic się nie stało.

POŻARY
6 stycznia o godz. 0.25 w Grabowie nad
Prosną na ul. Młyńskiej doszło do niewielkiego pożaru budynku gospodarczego połączonego z mieszkalnym.
7 stycznia o godz. 0.47 strażacy wyjechali, by ugasić pożar opony przy samochodzie ciężarowym, znajdującym
się na stacji paliw w Ostrzeszowie (ul.
Sikorskiego). Spore zagrożenie spowodował fakt, iż pojazd znajdował się
tuż przy dystrybutorach. Na szczęście
szybkie działanie strażaków zapobiegło nieszczęściu.

ZABEZPIECZALI IMPREZĘ
10 stycznia strażacy zabezpieczali imprezę masową w Kobylej Górze (WOŚP).

naleĪy natychmiast zastosowaü
sztuczne oddychanie np. metodą
usta – usta, oraz masaĪ serca,
• nie wolno wpadaü w panikĊ, kiedy
znajdziemy dziecko lub dorosáego
z objawami zaburzenia ĞwiadomoĞci w kuchni, áazience lub garaĪu;
naleĪy jak najszybciej przystąpiü
do udzielania pierwszej pomocy.
Pamičtajmy!!!
Od stosowania siĊ do powyĪszych rad moĪe zaleĪeü nasze
zdrowie i Īycie oraz zdrowie i Īycie
naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezornoĞci.

StĊĪenie objĊtoĞciowe
CO (tlenku wĊgla)

Objawy zatrucia:

0,01-0,02 %

Lekki ból gáowy przy ekspozycji 2-3 godziny.

0,04 %

Silny ból gáowy zaczynający siĊ okoáo 1 godzinĊ po wdychaniu tego stĊĪenia.

0,08 %

Zawroty gáowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach
trwaáa Ğpiączka.

0,16 %

Silny ból gáowy, konwulsje po 20 minutach, zgon po dwóch godzinach.

0,32 %

Intensywny ból gáowy i wymioty po 5-10 minutach, zgon po 30 minutach.

0,64 %

Ból gáowy i wymioty po 1-2 minutach, zgon w niecaáe 20 minut.

1,28 %

Utrata przytomnoĞci po 2-3 wdechach, Ğmierü po 3 minutach.
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