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Bezpieczeñstwo

Tajemnicza mieræ w Raszewach

Jak zmarli dwaj bracia?
Do rodzinnej tragedii dosz³o 22 listopada we wsi Raszewy (gmina Kobylin). W jednym z domów znaleziono martwych braci
w wieku 67 i 53 lata. Co by³o przyczyn¹? Czad, choroba, a mo¿e
alkohol? Prokuratorskie ledztwo ma odpowiedzieæ na to pytanie.
mê¿czyni nie ¿yj¹ ju¿ od d³u¿szego
czasu  mówi Jakub Nelle, rzecznik
zespo³ów ratownictwa medycznego
SPZOZ Krotoszyn.

Wywietrzyli

Ekipa z karetki pogotowia sprawdzi³a
pomieszczenie detektorem tlenku wêgla, który jednak nie wykaza³ obecnoci czadu w powietrzu.  Ciê¿ko jednak
stwierdziæ, czy nie by³o go wczeniej,
poniewa¿ pomieszczenia zosta³y wczeniej przewietrzone, a wiêc tlenek wêgla móg³ siê ju¿ ulotniæ  mówi J. Nelle. Spraw¹ zajê³y siê policja i prokuratura.  Zostalimy poinformowani, ¿e
denatów znalaz³a znajoma osoba, która dawno siê z nimi nie kontaktowa³a
 mówi Piotr Szczepaniak, rzecznik
policji.

Jakub Nelle
(ratownik medyczny)

Spotkania towarzyskie

Ciê¿ko jednak stwierdziæ, czy czadu
nie by³o wczeniej, poniewa¿ pomieszczenia zosta³y przewietrzone,
a wiêc tlenek wêgla móg³ siê ju¿
ulotniæ

Prokurator wykona³ oglêdziny zw³ok,
szkice i dokumentacjê fotograficzn¹.
 Nie stwierdzi³ udzia³u osób trzecich,
obra¿eñ na cia³ach mê¿czyn ani ladów walki  mówi Maciej Meler,
rzecznik prokuratury okrêgowej

w Ostrowie Wlkp. Decyzj¹ ledczych
zabezpieczono zw³oki, by 24 listopada
przeprowadziæ sekcjê.  Zlecone zosta³y badania fizykochemiczne na zawartoæ alkoholu i ewentualn¹ obecnoæ
tlenku wêgla we krwi  zaznacza prokurator Meler.  Z przes³uchañ wiadków wynika, ¿e u mê¿czyzn odbywa³y
siê spotkania towarzyskie, ale nie mam
informacji o chorobie alkoholowej.

We wsi nic nie wiedz¹

So³tys wsi Andrzej Szymañski komentuje.  Raszewy s¹ wiosk¹ ma³¹, gdzie
wszyscy siê znaj¹. Zmarli byli ludmi
znanymi i uczynnymi. Jak dodaje, to kawalerowie bez bliskiej rodziny. So³tys
nigdy nie widzia³ braci pijanych ani te¿
nie s³ysza³, by mieli problem znadu¿ywaniem alkoholu. Jego zdaniem raczej
to nie alkohol by³ przyczyn¹ ich mierci.
 Byli schorowani, a ten starszy
o kulach chodzi³  nadmienia. Wed³ug
so³tysa mê¿czyni nie nale¿eli do ubogich. Prowadzili ma³e gospodarstwo
i mieli ziemiê, któr¹ niedawno sprzedali.
Gracjan Jaworski
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Zespó³ Ratownictwa Medycznego
z Kobylina zosta³ poinformowany, ¿e
w domu jest dwóch nieprzytomnych
mê¿czyzn.  Na miejscu okaza³o siê, ¿e

ledczy ustalaj¹, z jakiego powodu nast¹pi³y zgony obu mê¿czyzn

Czas reakcji Wybi³ szybê, przeci¹³ opony,
policji
grozi³ kobiecie oblaniem benzyn¹
25-letni mê¿czyzna niszczy³ samochody i elewacje budynków. Ponadto grozi³ kobiecie, ¿e obleje j¹ benzyn¹. By³ pod wp³ywem narkotyków i psychotropów. Teraz jest w areszcie.
ARCHIWUM

Krotoszyñska prokuratura nadzoruje
postêpowanie przeciwko 25-letniemu mieszkañcowi jednej z podkrotoszyñskich miejscowoci, podejrzanemu o niszczenie mienia oraz stosowanie grób karalnych.

M³ insp. W³odzimierz Sza³

Sprawê poruszy³ na spotkaniu po³¹czonych komisji gospodarczej i spo³ecznej
Rady Miejskiej w Krotoszynie radny
Ryszard £opaczyk. W³odzimierz Sza³,
zastêpca komendanta powiatowego policji, odpowiedzia³, ¿e jeli funkcjonariusz siedz¹cy wdy¿urce zauwa¿a takie
zdarzenie, natychmiast powiadamia patrol. Doda³ jednak:  Na stanowisku zawsze jest dwóch policjantów. Jeli jednak osoba nietrzewa zosta³a osadzona
w izbie zatrzymañ komendy, to jeden
z funkcjonariuszy musi ni¹ siê zaj¹æ.
Wówczas obraz z kamer mo¿e ledziæ
tylko jeden policjant, który ma tak¿e inne obowi¹zki, np. przyjmowanie zg³oszeñ telefonicznych czy rozmowy zpolicjantami, którzy s¹ na interwencjach.
(seb)
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nie przeci¹³ opony samochodu osobowego, a w drugim pojedzie zbi³
przedni¹ szyby.
Uszkodzi³ równie¿ elewacjê i rolety okienne w jednym z lokali gastronomicznych. Spowodowa³ szkody o ³¹cznej wartoci 6 tys. 800 z³.

By³ naæpany

 Szed³ przez miasto i uderza³ w ró¿ne przedmioty  znaki, kosze, tak¿e
samochody. Jak t³umaczy³ póniej 
chcia³ robiæ ha³as  mówi Piotr
Szczepaniak, rzecznik komendy powiatowej policji.  Badanie podejrzanego wykaza³o, ¿e by³ pod wp³ywem rodków odurzaj¹cych i substancji psychotropowych, dlatego
trafi³ do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w naszej komendzie 
dodaje rzecznik policji. W czasie,
kiedy mê¿czyzna przebywa³ na tzw.
do³ku, ledczy ustalali okolicznoci
zdarzenia i pokrzywdzonych, od których przyjêto stosowne zawiadomienia o stratach. Odurzony narkotykami mê¿czyzna mia³ przy sobie ponad
1 g marihuany.

ARCHIWUM

Jaki jest czas reakcji s³u¿b Uderza³ kijem
mundurowych po wykroczeniu
b¹d przestêpstwie, do których dochodzi w obrêbie kamer
monitoringu miejskiego?

Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany na gor¹cym uczynku w okolicy ul. Tartacznej w Krotoszynie. By³ pod
wp³ywem rodków odurzaj¹cych.
Biega³ po miecie z kijem i uderza³,
w co popadnie. Jak okaza³o siê w toku prowadzonego dochodzenia, pomiêdzy 6 a 19 listopada w Krotoszy-

Zamkniêty w areszcie
W jednym z pojazdów zbi³ przedni¹ szybê

Na tym nie koniec. Okaza³o siê, ¿e
6 listopada 25-latek obla³ kobietê
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Piotr Szczepaniak
(rzecznik policji)
Szed³ przez miasto i uderza³ w ró¿ne przedmioty  znaki, kosze, tak¿e samochody. Jak t³umaczy³ póniej  chcia³ robiæ ha³as.
p³ynem, który okaza³ siê sokiem
owocowym.  Przy czym powiedzia³,
¿e nastêpnym razem bêdzie to benzyna  dodaje Maciej Meler, rzecznik
prokuratury okrêgowej w Ostrowie
Wlkp. W zwi¹zu z tym czynem prokurator rejonowy przedstawi³ mê¿czynie zarzut kierowania grób karalnych.
Policja i prokurator uznali, ¿e 25latek jest niebezpieczny dla otoczenia.  Z uwagi na obawê utrudniania
postêpowania, a tak¿e uprawdopodobnion¹ okolicznoæ, ¿e podejrzany
pozostaj¹c na wolnoci mo¿e pope³niæ kolejne przestêpstwo przeciwko
¿yciu, zdrowiu lub bezpieczeñstwu
powszechnemu, prokurator wyst¹pi³
do s¹du z wnioskiem o tymczasowe
aresztowanie  t³umaczy M. Meler.
S¹d Rejonowy w Krotoszynie,
zapoznawszy siê z materia³em dowodowym i argumentacj¹ prokuratora, zastosowa³ wobec mê¿czyzny
tymczasowe aresztowanie na 3 miesi¹ce.
Za opisane przestêpstwa grozi mu
do 5 lat pozbawienia wolnoci.
Sebastian Popiech

