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Bezpieczeñstwo

Drogówka z terminalami
p³atniczymi

Seks w parku.
Czy dosz³o do gwa³tu
na niepe³nosprawnej?

POLICJA.PL

Trwa ledztwo w sprawie zgwa³cenia mieszkanki Krotoszyna w parku Wojska
Polskiego. 42-letni mê¿czyzna zosta³ aresztowany. Do internetu trafi³ filmik pokazuj¹cy mê¿czyznê i kobietê podczas stosunku.

Za mandat mo¿na teraz zap³aciæ kart¹

Od pocz¹tku roku kierowcy mog¹ u¿ywaæ kart p³atniczych do
op³acania mandatów w miejscach zdarzeñ drogowych. Krotoszyñska drogówka dosta³a 3 terminale p³atnicze.
Z bezgotówkowej formy p³atnoci
mo¿na korzystaæ na mocy rozporz¹dzenia premiera. Mandat na³o¿ony za
wykroczenie drogowe kierowca mo¿e
op³aciæ w miejscu kontroli, w radiowozie, przy pomocy karty p³atniczej
lub specjalnej aplikacji na telefon. Do
komisariatów policji w ca³ej Wielkopolsce trafi³o ³¹cznie 178 terminali
p³atniczych, do Krotoszyna  3 sztuki.
 Nasi funkcjonairiusze zostali wcze-

niej odpowiednio przeszkoleni  mówi Bartosz Karwik, zastêpca rzecznika
prasowego policji w Krotoszynie. Terminale trafi¹ g³ównie do policjantów
z drogówki. Nadal mo¿na bêdzie korzystaæ z tradycyjnych przelewów.
Nowe rozwi¹zanie stanowi udogodnienie m.in. dla obcokrajowców,
którzy mandaty otrzymane w Polsce
musieli op³acaæ gotówk¹ na jej terenie.
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 Prokuratura Rejonowa wszczê³a
ledztwo przeciwko 42-latkowi
w zwi¹zku ze zdarzeniem o charakterze seksualnym, do którego dosz³o
w Krotoszynie. W oparciu o przedstawiony materia³ dowodowy mê¿czynie przedstawiono zarzut  mówi Maciej Meler, rzecznik prasowy
Prokuratury Okrêgowej w Ostrowie
Wlkp. Kobieta, jak nieoficjalnie
ustalilimy, jest osob¹ upoledzon¹
umys³owo. Postêpowanie toczy siê
wiêc w zwi¹zku z art. 198 kodeksu
karnego, który mówi o obcowaniu
p³ciowym na skutek wykorzystania
bezradnoci innej osoby, jej upoledzenia umys³owego albo choroby
psychicznej, uniemo¿liwiaj¹cych
pokrzywdzonej rozpoznanie znacze-

nia czynu. Sprawcy grozi od 6 miesiêcy do lat 8 wiêzienia. Choæ ledczy nie potwierdzaj¹, to mówi¹
o odmiennej od gwa³tu kwalifikacji
prawnej czynu, która wynika ze stanu
zdrowia
pokrzywdzonej.
 O kwestiach medycznych nie bêdê
siê wypowiada³  ucina rzecznik
prokuratury.
Prokurator prowadz¹cy sprawê
wyst¹pi³ do s¹du z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu
wobec podejrzanego. Krotoszyñski
s¹d przychyli³ siê i osadzi³ mê¿czyznê na 3 miesi¹ce.  Zastosowano
ten izolacyjny rodek zapobiegawczy
z uwagi na zagro¿enie surow¹ kar¹
oraz mo¿liwoæ utrudniania postêpowania  dodaje M. Meler.

Sytuacja w parku zosta³a nagrana
telefonem komórkowym przez nieustalon¹ osobê. Na trwaj¹cym zaledwie 4 sekundy filmiku widaæ mê¿czyznê i kobietê. Kobieta opiera siê
o ³awkê w jednej z parkowych alejek. Mê¿czyzna stoi za ni¹. Oboje
maj¹ opuszczone spodnie. Na nagraniu nie widaæ, aby mê¿czyzna stosowa³ wobec kobiety si³ê fizyczn¹. Filmik przekazywali sobie mieszkañcy
Krotoszyna poprzez internetowe komunikatory.
Jak siê okazuje, zdarzenie mia³o
miejsce 29 stycznia wczesnym wieczorem. Kobieta prawdopodobnie
wysz³a do parku z psem, który zreszt¹ jest widoczny na nagraniu.
Sebastian Popiech

Z takimi stra¿akami
mo¿emy czuæ siê bezpiecznie

wzywaæ wsparcia  powiedzia³ Stru¿yñski. Ze statystyk wynika, ¿e
w naszym powiecie najbezpieczniejsze gminy to Sulmierzyce i Rozdra¿ew. Z racji liczby mieszkañców najwiêcej pracy przysporzy³ stra¿akom
Krotoszyn. Komendant pochwali³
wspó³pracê z ochotniczymi stra¿ami
po¿arnymi z ca³ego powiatu, którzy
wsparli PSP w 600 akcjach. Najczêciej byli to stra¿acy ochotnicy
z Komina.

 Mieszkañcy naszego
powiatu s¹ naprawdê
dobrze chronieni  zapewni³ komendant.

S.KALAK

Siwia³y w³osy

Jacek Stru¿yñski podsumowa³ miniony rok

Komendant stra¿y po¿arnej w Krotoszynie
podsumowa³ 31 stycznia miniony rok.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.
przedstawiciele samorz¹dów z ca³ego powiatu. Doroczn¹ odprawê rozpocz¹³ komendant Jacek Stru¿yñski,
który zauwa¿y³, ¿e od 2014 r. liczba
interwencji w naszym powiecie znacz¹co wzros³a. W porównaniu do roku 2016 w 2017 r.  a¿ o 453. Stra¿acy wyje¿d¿ali na akcje rednio co
8 godz.  W porównaniu do 2016 r.
skrócilimy czas wyjazdu z 8 min
i 5 sek. do 7 min. 9 sek  stwierdzi³
komendant. Jak zauwa¿y³, to wielka
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zas³uga jego poprzedników.  Mieszkañcy naszego powiatu s¹ naprawdê
dobrze chronieni i mog¹ siê czuæ
bezpieczni  zapewni³ komendant
starostê Stanis³awa Szczotkê.

Dobra wspó³praca

Analizuj¹c zesz³oroczne akcje, komendant wspomnia³ o walce z potê¿nymi wiatrami w sierpniu i padzierniku.  Jestem dumny, poniewa¿ poradzilimy sobie sami, w³asnymi rodkami. Nie musielimy
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Od kilku lat stra¿ zmaga siê z brakiem odpowiedniej cysterny. Ta, której u¿ywa, ma 31 lat, co oznacza, ¿e
dwa razy przekroczy³a dopuszczalny
wiek.  Co prawda, przesz³a naprawy, ale proszê mi wierzyæ, ¿e w³osy
nam przez ni¹ siwia³y  poinformowa³ komendant. Jak zapewni³ komendant wojewódzki, nasza jednostka i jednostka ze Z³otowa maj¹ byæ
tymi, do których nowe cysterny trafi¹ najprêdzej. PSP Krotoszyn musi
do³o¿yæ do inwestycji 500 tys. z³. 
Drugie tyle da komenda wojewódzka. Jeli dobrze pójdzie, nowe auto
bêdzie ju¿ jesieni¹ tego roku  zaznaczy³ Stru¿yñski. Komendant podziêkowa³ równie¿ za dotacjê na sprzêt
dla stra¿y. W zesz³ym roku uda³o siê
kupiæ m.in. pompê szlamow¹ czy
kamery termowizyjne. Wartoæ
wszystkich zakupów to 280 tys. z³.
(grac)

