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STULECIE GRABOWSKICH
STRAįAKÓW

fot. PSP Ostrzeszów
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16-LATEK
SPRAWCĄ WYPADKU

Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie
nad Prosną.
Uroczyste obchody właściwie rozpoczęły się już dzień wcześniej, kiedy to w
grabowskim klasztorze odprawiona została
msza św., podczas której ks. dziekan Ryszard Ryniec poświęcił nowo ufundowany
sztandar dla OSP.
Jednakże zasadnicza część jubileuszowych uroczystości odbyła się w niedzielne
popołudnie na placu przed grabowską
strażnicą. To tutaj defilowały strażackie jednostki, dowodzone przez naczelnika Ireneusza Kozikowskiego, tu wręczano medale
i odznaczenia, tu także odbyły się wystąpienia gości. A było ich wielu, jak na rangę
święta przystało, wśród nich dh Wacław
Skotowski – członek Zarządu Głównego
Związku OSP RP, pani wicestarosta, burmistrz Grabowa, prezes Zarządu Powiatowego OSP i wielu innych, w tym delegacje
jednostek strażackich z bliższych i dalszych
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okolic oraz szczególnie ciepło przyjmowani
strażacy z zaprzyjaźnionego Emlichheim.
Wszystkich powitał prezes OSP z Grabowa – Jan Kozikowski. On też przypomniał
bogate dzieje jednostki OSP.
Od 1995r. grabowscy strażacy należą do krajowego systemu ochrony p. poż.
Aktualnie na stanie jednostki są trzy samochody pożarnicze z pełnym wyposażeniem.
Nie stoją one bezczynnie, gdyż w ostatnich
latach tutejsi strażacy wyjeżdżają w ciągu
roku do około stu akcji. Najważniejsi są jednak zawsze ludzie. Jednostka liczy dziś 40
strażaków czynnych, gotowych w każdej
chwili „skoczyć w ogień”.
Dokończenie na str. 11.

Zniszczył urnę,
a ziemię
rozsypał
Przed dwoma tygodniami, w nocy
z 11 na 12 sierpnia uszkodzony został
obelisk „Golgota Wschodu”, a konkretnie zniszczono urnę z Ziemią Smoleńską.
O zdarzeniu pisaliśmy w „CzO” 33/2012,
powracamy do niego, bowiem znany
jest już sprawca tego występku. Okazał
się nim Klaudiusz W., 19-letni mieszkaniec Ostrzeszowa, dotąd sądownie
niekarany, choć znany ostrzeszowskiej
policji.
„Sprawca
przyznał się do
stawianych mu
zarzutów, choć
twierdzi także,
że wszystkiego
nie pamięta i nie
potrafi wytłumaczyć, dlaczego
się do czegoś
takiego posunął
– mówi prokurator
Ireneusz
Kazimierczak.
Przyczyną tego
chuligańskiego
występku było
nadużycie
alkoholu. Nic nie
wskazuje na to,
by
zdarzenie
miało
jakikolwiek
kontekst
polityczny.
Dokończenie
na str. 4.

SIERPNIOWA DZIEWCZYNA

Takie święto zdarza się raz na sto lat! W
niedzielę, 26 sierpnia, wspaniały jubileusz
100-lecia istnienia obchodziła jednostka

Do tego wypadku doszło 26 sierpnia, po godzinie 23.00 w miejscowości
Muchy (gm. Czajków).
16-latek - mieszkaniec wsi Zawady,
kierował samochodem osobowym marki VW Golf. W wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad autem, zjechał na prawe pobocze, „ściął” hydrant i
uderzył w opłotowanie posesji.
Chłopak jechał z pasażerem – swoim rówieśnikiem. Obaj nastolatkowie w
wypadku odnieśli obrażenia ciała; zostali przewiezieni do szpitala w Ostrowie
Wlkp. Od kierowcy pobrano także krew
do badania na zawartość alkoholu. Stra-

ty oszacowano na około 5 tys. zł.
Postępowanie w sprawie prowadzi
KPP w Ostrzeszowie.
To niejedyny w ubiegłym tygodniu wypadek spowodowany właściwie
przez dzieci. (O trzynastoletniej motorowerzystce piszemy na str. 3.)
Apelujemy do rodziców, by kontrolowali i uświadamiali swoje dzieci o
niebezpieczeństwach, wynikających z
nonszalancji, braku uwagi czy nieznajomości przepisów. Lepiej tłumaczyć,
nawet z nadmiarem, niż potem opłakiwać kalectwo czy, nie daj, Boże, śmierć
dziecka.

UMORZONO ŚLEDZTWO
W SPRAWIE KOMENDANTA
Prokuratura Okręgowa w Kaliszu
umorzyła śledztwo w sprawie dotyczącej komendanta KPP w Ostrzeszowie, Dariusza Bieńka.
„Postępowanie nie dotyczyło wykorzystania samochodu służbowego
do celów prywatnych (jak powszechnie
sądzono), lecz dotyczyło podejrzenia
poświadczenia nieprawdy w dokumentach znajdujących się w dyspozycji
Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, w związku z wypełnieniem dokumentu książki kontroli pracy pojazdu
służbowego – mówi Cecylia Majchrzak,
naczelnik Wydziału Śledczego. Oznacza
to, iż we wspomnianych dokumentach
dokonano nieprawdziwych zapisów,
dotyczących wykorzystania samochodu
służbowego. Śledztwo zostało wszczęte
16 maja br., a zakończyło się decyzją o

umorzeniu 27 lipca 2012r. Postępowanie umorzono, albowiem nie stwierdzono, że zdarzenie to wyczerpuje
znamiona przestępstwa wg art.271
par.1 k.k. W toku przeprowadzonego
postępowania ustalono, że dokumenty, co do których istniało podejrzenie
poświadczenia nieprawdy, były dokumentami użytku wewnętrznego, więc
nie podlegały art.271”.
Prokuratura Okręgowa umorzyła
śledztwo, więc zgodnie z prawem nie
ma sprawy, nie może też być mowy
o jakiejkolwiek karze wymierzonej
przez sąd. Owszem komendant Bieniek może zostać ukarany przez swego
przełożonego, Wielkopolskiego Komendanta Policji w Poznaniu. Decyzja
w tej sprawie ma zapaść w najbliższych
dniach.
K.J.

Magdalena

