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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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Nadmierna prčdkoĤþ

STRAĒ
KOLIZJE, WYPADKI...
12 maja w Rojowie doszáo do wypadku Peugeota 307 – prawdopodobnie w wyniku nadmiernej
prĊdkoĞci samochód wylądowaá na
dachu w rowie. Kierowca nie odniósá
Īadnych obraĪeĔ. Akcja straĪaków
trwaáa 45 minut, starty oszacowano
na 8000zá.

POĩARY

INFORMUJEMY, įE NADAL ISTNIEJE
MOįLIWOģý UBIEGANIA SIČ O ZWROT
KOSZTÓW ZA KARTČ POJAZDU W KWOCIE

300 Zâ

DLA PIERWSZYCH REJESTRACJI 01-05-2004 DO 15-04-2006
SAMOCHODÓW SPROWADZONYCH Z UE
OPŁATA ZWROTNA 10 ZŁ

CARCAR-GROUPE

63-400 OSTRÓW WLKP ul.Gorzycka 30
filia OSTRZESZÓW ul. Okrężna 5 (boczna Rynku agencja PKO)
www.karta-pojazdu.com.pl
czynne w czwartki 9.00 - 16.00
tel 693454341 tel. 506 338 583

14 maja, około godz. trzeciej w nocy,
dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie o
wypadku drogowym, do którego doszło na drodze między Siedlikowem a
Korpysami. Policjanci na miejscu zdarzenia ustalili, że 28-letnia mieszkanka
gminy Ostrzeszów - M.K., kierująca
cinquecento, nie dostosowała prędkości jazdy do panujących warunków
na drodze, przez co straciła panowanie nad samochodem i wjechała do
rowu. W wypadku poważnie ucierpiał
pasażer; przewieziono go do ostrzeszowskiego szpitala. Dalsze czynności
prowadzi KPP w Ostrzeszowie.

13 maja w miejscowoĞci Kopeü
zapaliá siĊ budynek, w którym produkowane byáy palety i drewniane
opakowania. Akcja straĪaków trwaáa blisko 3 godziny, wziĊáo w niej
udziaá 6 zastĊpów straĪy (26 osób).
W wyniku poĪaru dwie osoby zostaáy ranne.
Spaliá siĊ dach (pow. ok 100m2),
czĊĞciowo instalacja elektryczna,
ok. 10m3 boazerii drewnianej, maszyny do obróbki drewna (formatówka i frezarka), wyposaĪenie kuchni i
stoáówki (kuchenka gazowa, lodówka, tapczan). Stara oszacowano na
ok 50000zá, w tym budynki 30000zá.
Prawdopodobną przyczyną poĪaru
byáo zwarcie instalacji elektrycznej.

INNE
14 maja straĪacy usunĊli plamĊ
oleju na ul. PowstaĔców Wlkp. oraz
drugą w KuĨnicy Starej.
14 maja straĪacy wypompowywali
wodĊ z zalanej kotáowni w OĞrodku

Miejskim w Doruchowie.
16 maja straĪacy z miejscowej jednostki zabezpieczali wyĞcig rowerowy w Bukownicy

997

POLICJA
Kolizja w Grabowie
Wójtostwie
16 maja, po godz. 18.00 w Grabowie Wójtostwie kierujący seatem
cordobą
mieszkaniec
powiatu
ostrowskiego T. Sz., nie obserwowaá naleĪycie przedpola jazdy, w
wyniku czego uderzyá w tyá stojącego vw golfa, który nastĊpnie uderzyá
w przydroĪne drzewo. W zdarzeniu
nikt nie odniósá obraĪeĔ. SprawcĊ
kolizji ukarano mandatem karnym.

Urwaáy siĊ koáa
14 maja, tuĪ przed godziną 6.00,
w KuĨnicy Starej doszáo do niecodziennego zdarzenia drogowego.
Podczas jazdy samochodu ciĊĪarowego marki Avia urwaáy siĊ jego
dwa tylne koáa, które nastĊpnie potoczyáy siĊ na przeciwny pas ruchu
i najechaáy na nadjeĪdĪającą wáaĞnie toyotĊ. Na szczĊĞcie nikomu
nic siĊ nie staáo.
KierowcĊ ciĊĪarówki – C. K., policjanci ukarali mandatem karnym z
art. 86 § 1 kw (zagroĪenie bezpieczeĔstwa w ruchu drogowym).

Maáy karambol
w KuĨnicy
Tego samego dnia, przed godz.
14.00, równieĪ w KuĨnicy Starej,
na drodze wojewódzkiej W450, zderzyáy siĊ trzy samochody.
Mieszkaniec Kalisza - B. Z.,
kierujący samochodem osobowym marki Mercedes bus,
nie obserwowaá naleĪycie
przedpola jazdy oraz nie dostosowaá prĊdkoĞci do panujących warunków na drodze,
co spowodowaáo, Īe uderzyá
w tyá samochodu marki VW
T4, który zatrzymaá siĊ, poniewaĪ inny samochód – ford
mondeo, wykonywaá manewr
skrĊtu w lewo. W zdarzeniu
nikt nie odniósá obraĪeĔ,
wszyscy kierujący byli trzeĨwi. SprawcĊ kolizji ukarano
mandatem.

Kolizja
w Salomonach
16 maja, po godz. 18.00, w
Salomonach
mieszkaniec
powiatu ostrzeszowskiego
- à. à., kierujący osobową
toyotą, nie dostosowaá prĊdkoĞci jazdy do panujących
warunków atmosferycznych
(padaá deszcz), zjechaá na
pobocze, straciá panowanie
nad pojazdem, w nastĊpstwie
czego samochód dachowaá.
Kierującemu nic siĊ nie staáo.
Policjanci ukarali mĊĪczyznĊ
mandatem karnym.

NietrzeĨwi
na drogach powiatu

Zapraszamy do Autoryzowanego Punktu Sprzedaşy
OSTRZESZÓW
ul. Powstaįców Wlkp. 12, tel. (62) 732 09 50
czynne pn.-pt. 9:00 - 17:00
sb. 9:00 - 13:00

15 maja, Ostrzeszów, al.
Wojska Polskiego - 30-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego A. à., kierująca ﬁatem
cinquecento - 0,37 mg/l (niecaáy promil), ponadto pojazd
nie posiadaá aktualnych badaĔ technicznych; czynnoĞci
prowadzi KPP w Ostrzeszowie.
15 maja, Ostrzeszów, ul. Armii Krajowej - 37-letni Ch. P.
- mieszkaniec gminy Ostrzeszów, kierujący samochodem marki Lublin – 0,26mg/l;
czynnoĞci w sprawie prowadzi KPP w Ostrzeszowie.

