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Kurczaki przyblokowały „11”
Gdy w środę rano w Ostrzeszowie,
po długim, świątecznym weekendzie na
krajowej „11” zaczął pojawiać się zgiełk
i ruch codziennego, normalnego dnia, na
drodze wielu kierowców stanęła dość
nietypowa przeszkoda.
Do zdarzenia doszło ok. godz. 7.30, gdy
kierowca ciężarowego dafa z przyczepą,
na ostrowskich numerach, wyjeżdżał z ul.
Przemysłowej na al. Wojska Polskiego.

Zestaw załadowany był plastikowymi
skrzynkami, w których przewożony był
żywy drób – kury. Gdy, skręcając ostro w
lewo, szofer włączał się swoim pojazdem
do ruchu, wysoka przyczepa przechyliła
się na bok i w rejonie przejścia dla pieszych z całym impetem uderzyła o chodnik i pobocze, jednocześnie częściowo
tarasując pas ruchu w kierunku Kępna. Aż
strach pomyśleć, co by było, gdyby w tym
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momencie w obrębie przejścia znajdowali
się przechodnie.
Konstrukcja przyczepy była na tyle
mocna, że przy uderzeniu utrzymała ładunek w ryzach, więc dużego bałaganu nie

było – jedynie kilka kurek zdołało wydostać się z popękanych klatek. Na miejscu
działała straż pożarna i policjanci oraz
ciężki sprzęt pomocy drogowej, który
pomógł postawić pojazd na koła.
Strażacy oszacowali straty na ok.
5000zł, a ile, i czy w ogóle ucierpiały kurczaki, tego nie wiemy.
Poniżej oficjalna informacja policji w
sprawie tego zdarzenia.
O godzinie 7.30 (04.05.2011r.) dyżurny
Policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu dro-

gowym, do jakiego doszło w Ostrzeszowie
na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z al.
Wojska Polskiego. Policjanci na miejscu
zdarzenia ustalili, że mieszkaniec powiatu
ostrowskiego, kierujący samochodem ciężarowym marki DAF z przyczepą, skręcając
z ul. Przemysłowej na trasę K-11 wykonał
nieprawidłowy manewr skrętu w lewo, w
wyniku czego na jezdnię przewróciła się
przyczepa z załadunkiem. Sprawca był
trzeźwy. Za spowodowanie kolizji ukarano
go mandatem karnym.

PIŁEŚ, NIE JEDŹ!!!
Kolejny wypadek „po alkoholu”

Trudno zrozumieć, dlaczego ludzie,
którzy są pod wpływem alkoholu, siadają
za kierownicą. Czyżby byli przekonani, że
im właśnie się uda, że szczęście ich nie
opuści?
W pewnym sensie odpowiedzialność za
pijanego siadającego za kierownicę ponoszą również ci, którzy z nim pili, którzy
wiedzą, że siada za kółkiem po kieliszku czy
piwku.
Jak długo jeszcze będziemy dawać przyzwolenie na takie zachowanie? Ile jeszcze
ludzi musi zginąć, abyśmy, jako społeczeństwo, zaczęli prawidłowo reagować? Chyba
lepiej narazić się koledze, przyjacielowi,
komuś z rodziny, niż widzieć potem, jak
leży martwy lub ciężko poraniony walczy o
życie, albo rozpacza, bo zabił!
Szczęście jednak nie zawsze sprzyja

599,-

pijanym. Tak było też w sobotę -7 maja.
O godz. 17.50 dyżurny Policji otrzymał
zgłoszenie o wypadku w Przytocznicy.
Na miejscu okazało się, że w rozbitym o
drzewo fordzie znajduje się nieprzytomny
mężczyzna. Natychmiast przewieziono
go do szpitala w Ostrzeszowie. Policjanci
wstępnie ustalili, jak doszło do wypadku
- kierujący fordem 31-letni mieszkaniec
gminy Bukownica na łuku nagle zjechał z
drogi do lasu i uderzył w drzewo.
Od mężczyzny wyraźnie było czuć alkohol, co wskazuje na to, że 31-latek kierował
w stanie nietrzeźwości. Pobrano krew do
badania na zawartość alkoholu.
Dalsze czynności prowadzi Komenda
Powiatowa Policji w Ostrzeszowie.
red.
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