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POLICJA
Trzy auta do „klepania”
10 marca, tuż po godz. 21.00, w Ostrzeszowie na ul. Grunwaldzkiej mieszkaniec gminy Ostrzeszów, kierujący BMW,
nie zachował należytych środków
ostrożności podczas skręcania w lewo
i uderzył w jadące prawidłowo volvo,
które z kolei uderzyło w prawidłowo
zaparkowanego fiata stilo. Uczestnicy
zdarzenia byli trzeźwi. Sprawca kolizji
otrzymał mandat.

Ukradli siedem ceowników
W poniedziałek - 7 marca, o godz.
16.00, do Rewiru Dzielnicowych w Kobylej Górze zgłosił się mieszkaniec naszego powiatu informując, że minionej
doby z jego działki skradziono siedem
sztuk metalowych elementów, tzw.
ceowników. Pokrzywdzony utracone
mienie wycenił na kwotę 300zł.
Dzielnicowy natychmiast podjął czynności, mające na celu ustalenie sprawcy kradzieży. Rozeznanie i typowania doprowadziły go do 15-letniego
mieszkańca tej samej gminy, który
jest doskonale znany tutejszym policjantom z podobnych czynów. W toku
dalszych ustaleń wynikło, że nieletni
nie działał sam. W kradzieży oraz zbyciu metalowych elementów do skupu
złomu pomógł mu 19-letni kolega,
który usłyszał już zarzuty paserstwa.
Co do nieletniego, materiały w przedmiotowej zostały przekazane do Sadu
Rodzinnego i Nieletnich w Ostrzeszowie. Ceowniki odzyskano i przekazano
pokrzywdzonemu.

ģMIERý
BLISKO NAS
NA PRZEJEĭDZIE
KLEJOWYM
Do tragicznego wypadku doszło na
niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Lewkowiec.
Jadący w stronę Poznania pociąg
zderzył się z samochodem osobowym, którym kierowała 51-letnia
kobieta.
Do zdarzenia doszło 10.03. ok. godziny
11.20. Pociąg relacji Łódź Kaliska – Poznań, jadący od Ostrowa w stronę Poznania, na niestrzeżonym przejeździe
kolejowym w miejscowości Lewkowiec
zderzył się z samochodem osobowym
KIA, którym kierowała 51-letnia mieszkanka powiatu ostrowskiego.
Na miejsce przybyły wszystkie służby
ratownicze. Niestety, pomimo trwającej ponad godzinę reanimacji, poszkodowanej w wypadku kobiety nie udało
się uratować.
Przez dwie i pół godziny zablokowana
była jedna nitka torów na linii Ostrów
Wlkp. - Poznań. Pociągi jeździły wahadłowo.
Policjanci pod nadzorem prokuratury
wyjaśniają przyczyny oraz wszelkie
okoliczności tego tragicznego wypadku.
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wej nr 11 w Hanulinie. Do wypadku
doszło na prostym odcinku drogi w
terenie niezabudowanym. 28-letni
mieszkaniec gm. Kępno, kierując motocyklem marki Kawasaki, w miejscu
niedozwolonym zaczął wyprzedzać
jadące w tym samym kierunku audi i
suzuki, w trakcie gdy kierująca drugim
z pojazdów - mieszkanka gm. Kępno,
wykonywała manewr skrętu w lewo,
i uderzył w tył kierowanego przez nią
pojazdu.
Motocyklista, w wyniku poniesionych
obrażeń ciała, zmarł po przewiezieniu
do szpitala. Jak ustalono, kierująca
osobowym suzuki w chwili zdarzenia
była trzeźwa.
Na miejsce wypadku udała się policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza,
która pod nadzorem prokuratora z
Prokuratury Rejonowej w Kępnie przeprowadziła niezbędne czynności procesowe – zabezpieczono ślady kryminalistyczne, ustalono i przesłuchano
świadków zdarzenia. Wszczęte w tej
sprawie postępowanie ma wyjaśnić
przyczyny i okoliczności wypadku.
Przez kilka godzin ruch na drodze
krajowej był utrudniony – policjanci
kierowali ruchem, organizując jednocześnie objazdy.

Kolejna Ĥmierþ
na drodze
Także w niedzielę 13 marca, ok. godz.
21.00, doszło do wypadku na drodze
pomiędzy miejscowościami Perzów i
Trębaczów. Jak wynika ze wstępnych
ustaleń, wypadek miał miejsce na prostym odcinku drogi - 28-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego, kierując
BMW, z nieustalonych dotychczas
przyczyn zjechał do przydrożnego
rowu, dachował, a następnie z dużą
siłą wpadł na pobliskie pole, gdzie pojazd zatrzymał się, wbijając w ziemię.
Skierowani na miejsce funkcjonariusze
ustalili, iż pojazdem podróżowało pięciu młodych mężczyzn w wieku od 19
do 28 lat. Dwóch z nich to mieszkańcy
powiatu kępińskiego, pozostali z woj.
dolnośląskiego. W wyniku zdarzenia
śmierć na miejscu poniósł 22-latek, a
jego 19-letni kolega, nieprzytomny,
został przewieziony do szpitala. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli
poważnych obrażeń ciała.
Na miejsce wypadku udała się policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza,
która pod nadzorem prokuratora przeprowadziła czynności procesowe.
Obecnie policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku oraz
ustalają stan trzeźwości uczestników
zdarzenia.

„Dachował” i zniknął
12 marca, po godz. 1.00 w nocy, dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że
na drodze 449 z Ostrzeszowa do Bukownicy znajduje się daewoo matiz z
wyraźnymi śladami, wskazującymi na
dachowanie.
Policjanci, którzy przybyli na miejsce,
na podstawie śladów ustalili, że kierujący pojazdem nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił
panowanie nad pojazdem i dachował.
Jednakże na miejscu zdarzenia nie
było ani kierowcy, ani ewentualnych
pasażerów. W pojeździe pozostał tylko dowód osobisty, który doprowadził
policjantów do sprawcy kolizji.
Okazał się nim 19-letni mieszkaniec
Ostrzeszowa, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Został
ukarany mandatem karnym w wysokości 1000zł.

APELUJEMY - podczas jazdy zawsze
zapinaj pasy!
Niebezpieczny wypadek może zdarzyć się zawsze i wszędzie, nawet przy
małej prędkości. Także doświadczony
kierowca nie jest w stanie przewidzieć
wszystkich niebezpiecznych sytuacji,
jednak zawsze można zminimalizować
skutki wypadku poprzez zapięcie pasów bezpieczeństwa oraz umieszczenie dziecka w foteliku ochronnym.
Obowiązek stosowania pasów:
Art. 39. 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona
takim pojazdem wyposażonym w pasy
bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy (...)
Art. 63. 1. Przewóz osób może odbywać
się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba
przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w
dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4. W pojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych
osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.
Zwolnieni z obowiązku stosowania
pasów:
Art. 39. 2. Obowiązek korzystania z
pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:
osoby mającej orzeczenie lekarskie o

Firma JOB- TRANSFER Sp. z o. o. lider kursów
w branĪy rusztowaĔ w związku z intensywnym
rozwojem dziaáu szkoleĔ
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. szkoleę
Miejsce pracy: Ostrzeszów

Motocyklista
nie żyje

W niedzielę, 13 marca, ok. godz. 15.10
oficer dyżurny kępińskiej KP został powiadomiony o wypadku drogowym,
do którego doszło na drodze krajo-

•

JĉZYK ANGIELSKI
korepetycje dla uczniów szkóá
podstawowych i gimnazjów
nauka jĊzyka dla dorosáych – od
poziomu podstawowego (zajĊcia
indywidualne)

tel. 695 720 177

•
•
•
•
•

organizacja/ sprzedaĪ szkoleĔ
prowadzenie spraw ﬁrmy
pozyskiwanie uczestników szkoleĔ
czynny udziaá w rozwoju dziaáalnoĞci szkoleniowej ﬁrmy
wprowadzanie nowych produktów szkoleniowych do oferty

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

wyksztaácenie kierunkowe
doĞwiadczenie w branĪy szkoleniowej/HR
znajomoĞü jĊzyka angielskiego/niemieckiego
okreĞlanie i rozbudowywanie oferty szkoleniowej
wysoka samoorganizacja pracy
umiejĊtnoĞü pracy pod wpáywem stresu i presji czasu
rzetelnoĞü, terminowoĞü, dbaáoĞü o szczegóáy
prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

Korepetycje
z j. polskiego

•
•
•

Toyotą w drzewo
Rankiem 12 marca (godz. 8.47) na trasie Mikstat – Antonin doszło do kolizji. 18letnia mieszkanka gminy Mikstat, kierująca toyotą cariną, na śliskiej nawierzchni straciła panowanie nad pojazdem, po czym zjechała na prawe pobocze i
uderzyła w drzewo. Młoda kobieta odniosła ogólne obrażenia ciała i została
odwieziona do szpitala. Była trzeźwa. Za spowodowanie kolizji drogowej została ukarana mandatem karnym.

Działania „PASY”
10 marca br. ostrzeszowscy policjanci
z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili działania „Pasy”. Podczas działań
funkcjonariusze zwracali szczególną
uwagę na to, czy kierujący oraz pasażerowie samochodów przestrzegają obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa, a także, czy dzieci podróżujące w
pojazdach są prawidłowo przewożone.
W wyniku przeprowadzonych działań
policjanci skontrolowali 50 pojazdów.
Aż 23 kierujących nie miało zapiętych
pasów bezpieczeństwa.

Zadania:

•
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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.

zatrudnienie na zasadzie umowy o pracĊ
moĪliwoĞü staáego rozwoju i podnoszenia kwaliﬁkacji
atrakcyjne wynagrodzenie powiązane z osiąganymi wynikami

oraz pomoc
w przygotowaniu do matury.

CV prosimy przesyâaý na adres email: szkolenia@jobtransfer.com.pl
Uprzejmie informujemy, iī odpowiemy tylko na wybrane oferty. Prosimy o
zawarcie w dokumentach klauzuli: „WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych

tel. 601 560 650

osobowych dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn.
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z póĨn. zm.)

przeciwwskazaniu do używania pasów;
kobiety w widocznej ciąży; kierującego
taksówką osobową podczas szkolenia
lub egzaminowania; instruktora lub
egzaminatora podczas szkolenia lub
egzaminowania; policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży
Granicznej, inspektora kontroli skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej - podczas
przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;
funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu
podczas wykonywania czynności służbowych; zespołu medycznego w czasie
udzielania pomocy medycznej; konwojenta podczas przewożenia wartości
pieniężnych; osoby chorej lub niepełnosprawnej, przewożonej na noszach
lub w wózku inwalidzkim.
Przewożenie dzieci:
Art. 39. 3. W pojeździe samochodowym,
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa,
dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150cm wzrostu, przewozi się w
foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz
właściwym warunkom technicznym.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu
dziecka taksówką osobową, pojazdem
pogotowia ratunkowego lub policji.
Art. 45. 2. Kierującemu pojazdem zabrania się: (...) przewożenia pasażera w
sposób niezgodny z art. 39, 40 lub 63
ust. 1; przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do
kierunku jazdy na przednim siedzeniu
pojazdu samochodowego, wyposażonego w poduszkę powietrzną dla
pasażera; przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w

wieku do 12 lat na przednim siedzeniu
pojazdu samochodowego.
Taryfikator mandatów i system
punktów:
· Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy - mandat 100 zł - 2
punkty;
· Kierowanie pojazdem przewożącym
pasażerów nie korzystających z pasów
bezpieczeństwa - 100 zł - 1 punkt;
· Przewożenie dziecka w pojeździe:
1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia
dzieci - 150 zł - 3 punkty,
2) w foteliku ochronnym, siedzącego
tyłem do kierunku jazdy na przednim
siedzeniu pojazdu, wyposażonego w
poduszkę powietrzną dla pasażera 150 zł - 3 punkty.
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STRAĒ
7 marca paliła się sucha trawa na nieużytkach - ul. Kąpielowa w Ostrzeszowie. Dzień
później podobny pożar miał miejsce w
Myjach. 13 marca sucha trawa zapaliła się
przy drodze oraz na nasypie kolejowym w
Bukownicy.
12 marca doszło do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Olszynie.
Straty oszacowano na 500zł. Przyczyną
była zalegająca w kominie sadza.
13 marca paliła się opona, leżąca na środku drogi w Jaźwinach. Przyczyną było
podpalenie przez osobę imiennie nieustaloną.
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Rozpoczčcie Kursu

4 kwietnia br.
Wykãady w Ostrzeszowie lub Mikstacie
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)
www.karta-pojazdu.com.pl
czynne w czwartki 9.00 - 16.00
tel. 693 454 341 tel. 506 338 583

