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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.

Na skrzyżowaniu ulic al. Wojska Polskiego i Kościuszki w Ostrzeszowie, na skutek awarii przez dłuższy czas nie działała sygnalizacja świetlna. W godzinach
szczytu na skrzyżowaniu pojawiali się
więc policjanci z „drogówki”, aby rozładować zagęszczenie pojazdów. Sierżant
sztabowy Krzysztof Śmiglewski i sierżant
sztabowy Jacek Ostrowski kierowali ruchem z prawdziwą zręcznością i gracją.
Pracowali na zmianę.
Zapytałem K. Śmiglewskiego, jak kierowcy na nich reagują i czy mają kłopoty
z nową sytuacją?
„W tym miejscu ruch jest dość duży,
zwłaszcza około 15-16tej. Jest to skrzyżowanie z ruchliwą jedenastką, poza
tym w tych godzinach ludzie kończą
pracę, a dodatkowo mamy okres wakacyjny, więc wzmożony jest ruch turystyczny. Komendant wydelegował nas,
abyśmy pomogli kierowcom bezpiecznie przejeżdżać przez to skrzyżowanie.
Rzeczywiście, niektórzy kierujący, kiedy
widzą policjanta, nie bardzo wiedzą, jak

Za wysokie progi?
Na ul. 1 Maja w Kobylej Górze całkiem niedawno wybudowano próg
spowalniający. Piszę „wybudowano”,
gdyż ten próg, w odróżnieniu od innych,

POLICJANCI ZAMIAST
ģWIATEâ

STRAĒ
POĩARY
22 lipca w Bukownicy zapaliáa siĊ
sterta sáomy na polu. Akcja straĪaków
trwaáa 2 godziny.

się zachować, boją się, nie wiedzą, czy
mogą wjechać na skrzyżowanie. Nie
orientują się, jak podjechać do kierującego ruchem policjanta, często mają
problemy z prawidłowym odczytaniem
jego gestów. Wniosek z tego jest taki, że
prawdopodobnie na kursach na prawo
jazdy kierowcy za mało przebywają na

takich skrzyżowaniach, gdzie policjant
kieruje ruchem, stąd później biorą się
kłopoty”.
Brak sygnalizacji to uciążliwość, ale nie
ma złego, co by na dobre nie wyszło.
Przynajmniej kierowcy oswoją się trochę
z nową sytuacją. (sm)

Naszym Stróīom Prawa,
którzy czuwajĆ nad bezpieczeĕstwem, a w trudnych
sytuacjach spieszĆ z pomocĆ, z okazji corocznego Ğwiċta
Policji, które przypada 24 lipca, īyczymy
sukcesów w ich ciċīkiej i odpowiedzialnej pracy,
satysfakcji z wykonywanych zadaĕ, równieī tej
ﬁnansowej, a takīe szczċğcia w īyciu osobistym.
Redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego”
Dziċkujemy za miâĆ i rzeczowĆ wspóâpracċ.
ułożony został z kolorowej kostki brukowej. Najwidoczniej chodziło o to, by
ładnie wtopił się w otoczenie, bowiem
tak samo z kostki ułożona jest cała jezdnia ul. 1 Maja. I wszystko byłoby całkiem
gustownie, gdyby nie to, że szeroki na
ok. metr i wysoki na ok. 20cm (w najwyższym punkcie) próg stanowi dla niektórych samochodów nielichą przeszkodę
do pokonania. Taką opinię usłyszeliśmy
od jednego z kierowców i może należałoby raz jeszcze pochylić się nad tym
dziełem. Byłoby dobrze, gdyby inwestor

tego przedsięwzięcia wespół ze służbami drogowymi sprawdzili bezpieczeństwo przejazdu przez ten dość wybujały
próg.
Progi spowalniające to bardzo przydatne urządzenia, które mają poprawiać
bezpieczeństwo na drogach, szczególnie tych wewnętrznych, osiedlowych,
wymuszać wolną jazdę na kierowcach o
zbyt małej wyobraźni. Nie mogą jednak
stanowić przeszkody nie do pokonania
lub grożącej uszkodzeniem pojazdu.
K. J.

Zboİe dojrzewa, rondo roĤnie
Prace przy rondzie Szklarka Przyg.- Czarnylas postępują,
wyraźnie widać efekty. Aktualnie kładzie się instalację odwadniającą, nawozi piasek, wytyczone (namalowane) są już zarysy
wysepek. Słońce grzeje niemiłosiernie, rosnące w pobliżu zboże dojrzewa, bieleje. Współczuć można pracownikom, którzy

są tam zatrudnieni. Moje zdziwienie budzi sposób, w jaki ubija
się piasek. Czyżby ręcznych ubijarek nie można było zastąpić
maszyną? Przecież ubić trzeba duże powierzchnie…
(rysz)

25 lipca straĪacy wspólnie z mieszkaĔcami ugasili poĪar na klatce
schodowej budynku mieszkalnego
w Ostrzeszowie na ul. Zamkowej.
Przyczyną poĪaru byáo podpalenie
dzieciĊcego wózka, stojącego na klatce. TuĪ po póánocy straĪacy jeszcze
raz odwiedzili to miejsce, by ugasiü
kolejny ogieĔ. Tym razem zapaliá siĊ
podest schodów.

SKUTKI SILNYCH
WIATRÓW I DESZCZÓW
19 lipca straĪacy wypompowali wodĊ
z zalanej piwnicy w kamienicy na ul.
Sienkiewicza w Ostrzeszowie. 24 lipca podobną akcjĊ przeprowadzono w
Ostrzeszowie na ul. DaszyĔskiego.
20 lipca straĪacy usunĊli nadáamane
konary drzew w DĊbiczu oraz w Ligocie. 24 lipca usunĊli powalone drzewo
w Marcinkach oraz nadáamane konary
drzew w miejscowoĞci Wrzosy.
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24 lipca straĪacy wypompowywali
wodĊ z placu manewrowego ﬁrmy budowlanej na ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie. Akcja straĪy trwaáa ponad 3
godziny.

INNE
W ubiegáym tygodniu straĪacy usunĊli
6 gniazd owadów:
szerszenie: 19 lipca – Biskupice Zabaryczne; 20 lipca – Komorów; 21
lipca – KuĨnica MyĞlniewska; 22 lipca – GodziĊtowy; 24 lipca – Olszyna;
osy: 24 lipca – Grabów.
19 lipca straĪacy pomagali policji
wejĞü do mieszkania na ul. Kolbego
w Ostrzeszowie (sąsiedzi czuli „przykry zapach”, wydobywający siĊ zza
zamkniĊtych drzwi). Do mieszkania
weszli przez okno. Okazaáo siĊ, Īe w
mieszkaniu znajdują siĊ rozkáadające
siĊ zwáoki mĊĪczyzny.
19 lipca straĪacy otwarli drzwi do
mieszkania, w którym, znajdowaáa siĊ
na wpóáprzytomna kobieta, (z rozmowy z nią wynikaáo, Īe nie jest w stanie
dojĞü do drzwi, by je otworzyü). KobietĊ zabraáo pogotowie.

POLICJA
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Kolizja na ul. Przemysáowej

11-latka wjechaáa w skodĊ

W poniedziaáek, 19 lipca, po godz.
7.00 na ul. Przemysáowej w Ostrzeszowie, R.G. - mieszkaniec gminy
Ostrzeszów, kierujący motorowerem
marki Huatian, skrĊcając w prawo z
trasy K-11 w ul. Przemysáową, nagle
przewróciá siĊ na jezdniĊ. Kierowca
jadącego za nim busa - ﬁata ducato,
chcąc uniknąü najechania na motorowerzystĊ, zatrzymaá siĊ przed nim.
Z kolei jadący za ﬁatem tir marki Daf
z naczepą, którym kierowaá mieszkaniec województwa maáopolskiego,
nie zdąĪyá wyhamowaü i uderzyá w tyá
busa. Na szczĊĞcie w kolizji nikt nie
ucierpiaá.
Za spowodowanie zagroĪenia bezpieczeĔstwa w ruchu drogowym policjanci ukarali mandatem motorowerzystĊ oraz kierującego tirem.

24 lipca o godz. 14.05 w Skrzynkach
zostaáa potrącona 11-letnia rowerzystka. Dziewczynka, wáączając siĊ
do ruchu, nie ustąpiáa pierwszeĔstwa
przejazdu, uderzyáa w drzwi skody
fabii i spadáa z roweru (autem kierowaá mieszkaniec pow. ostrowskiego).
DziewczynkĊ z obraĪeniami ciaáa
przewieziono do szpitala.

Pijany w Palatach
25 lipca przed godz. 22.00 w Palatach A.G. (mieszkaniec pow. ostrzeszowskiego), kierujący motorowerem
niedopuszczonym do ruchu, straciá
panowanie nad pojazdem i siĊ przewróciá. MĊĪczyzna byá pijany - badanie wykazaáo ponad dwa promile
alkoholu. Sprawca zostaá przewieziony do szpitala. Dalsze czynnoĞci
w sprawie prowadzi KP w Grabowie
nad Prosną.

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. 693 454 341 tel. 506 338 583

§ PROKURATOR §
Wãamania „na ucieczce”
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie
Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie kilku kradzieży z włamaniem, do jakich doszło na terenie powiatu ostrowskiego.
25 czerwca br. zastosowano tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego o ich dokonanie 41-letniego
mieszkańca Ostrzeszowa, któremu zarzucono, że w nocy z 18 na 19 czerwca
br. w Czekanowie, pow. ostrowski, włamał się do miejscowego sklepu, z którego skradł latarki, różne kleje i nożyce o
łącznej wartości 300zł, oraz pieniądze w
kwocie 150zł.
Kolejne zarzuty dotyczą dokonania
dwóch kradzieży z włamaniem w nocy z
19 na 20 marca 2010r. do altan na terenie ogródków działkowych w Ostrowie,
z których zabrał wiertarkę, szlifierkę i ra-

dio, o łącznej wartości ponad 500zł.
Podejrzanemu zarzucono ponadto,
że 21 czerwca br. w jednej z miejscowości na terenie gminy Raszków okradł, po
uprzednim przecięciu zabezpieczającego skobla, kościelną skarbonę (50zł), a
następnie włamał się do przyległej plebanii, skąd ukradł ponad 2000zł.
Do zatrzymania podejrzanego doszło w wyniku działań policji w dniu 23
czerwca 2010r.
Zarzucanych mu czynów podejrzany, który był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu, dopuścił
się w warunkach „recydywy specjalnej
wielokrotnej”. W czasie ich popełnienia
przebywał on, jak ustalono, na ucieczce
z zakładu karnego, gdzie odbywał karę
pozbawienia wolności.

Z powodów rodzinnych

Najtaęsze
w mieĤcie okna
6-komorowe!

oddam duĪego psa.

Pomiar i wycena – gratis!

Czyny zarzucane podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art.
279 §1 kodeksu karnego (kradzież z włamaniem), zagrożone są karą od 1 roku
do 10 lat pozbawienia wolności.

prokurator Janusz Walczak

Idealnie nadaje siĊ
do pilnowania gospodarstwa,
ﬁrmy, magazynu, itp.
t. 62 731-64-86; 668 486 366

Ostrzeszów
ul. Kolejowa 12, tel. 516 189 402
Ostrów Wlkp.
ul. Odolanowska 116, tel. 736-10-06

Sprawdź naszą ofertę, naprawdę warto!

OK NA DR Z W I

skład fabryczny

