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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.

POLICJA
W ciĊĪarówki...
19 paĨdziernika, po godz. 11.00 doszáo do kolizji w KuĨnikach. Kierująca vw
passatem (mieszkanka Krakowa) wykonaáa nieprawidáowy manewr zmiany
pasa ruchu, przez co doprowadziáa do
zderzenia z samochodem ciĊĪarowym
marki Volvo z naczepą.
Do podobnego zdarzenia doszáo kilka
godzin póĨniej w Rogaszycach. Kierująca
¿atem punto (mieszkanka Ostrzeszowa)
podczas zmiany pasa ruchu uderzyáa
w bok samochodu ciĊĪarowego marki
Scania.
Sprawczynie kolizji zostaáy ukarane
mandatem.

Dozór policji dla sprawców
pobicia
Prokurator Rejonowy w Ostrzeszowie zastosowaá dozór policji wobec dwóch dwudziestolatków, którzy
w niedzielĊ - 18 paĨdziernika, dokonali
rozboju na mieszkaĔcu MiĊdzyborza.
Do zdarzenia doszáo w Ostrzeszowie.
Przypomnijmy. O¿arą pobicia padá
24-letni mĊĪczyzna, który za poĞrednictwem Facebook’a umówiá siĊ z 21-letnią
mieszkanką pow. ostrzeszowskiego. Para
najpierw wybraáa siĊ do jednego z miejscowych lokali na pizzĊ; póĨniej wsiadáa
do samochodu mĊĪczyzny i odjechaáa.
W pobliĪu parku mieszkaĔca MiĊdzyborza
zaczepili i wywabili z auta nieznani mĊĪczyĨni. Kopali go i bili piĊĞciami po caáym
ciele, a póĨniej z kieszeni wyciągnĊli mu
pieniądze (20 záotych).
MĊĪczyzna tra¿á do szpitala, gdzie
zostaá opatrzony. 24-latek o zajĞciu powiadomiá policjĊ. Funkcjonariuszom udaáo
siĊ zatrzymaü napastników. Okazali siĊ
nimi znajomi dziewczyny: 20-letni i 21-letni
mieszkaniec gminy Kobyla Góra. MĊĪczyĨni byli juĪ notowani za inne przestĊpstwa. Caáa trójka zostaáa osadzona
w policyjnych aresztach - w KPP w Ostrzeszowie oraz w KPP w KĊpnie. W wyniku
podjĊtych czynnoĞci procesowych oraz
po rozpoznaniu sprawy prokurator zastosowaá wobec nich dozór policji.

Nieodpowiedzialny kierowca
golfa
Wieczorem - 22 paĨdziernika,
w Szklarce MyĞlniewskiej policjanci zatrzymali do kontroli 49-letniego mieszkaĔca
gm. Ostrzeszów, kierującego vw golfem.
W czasie prowadzonych czynnoĞci funkcjonariusze wyczuli od 49-latka wyraĨną

26 paĨdziernika
na cmentarzu
w Ostrzeszowie zgubiono
okulary, uczciwego
znalazcĊ proszĊ o kontakt,
tel. 62 730-15-42
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Volkswagenem
w pole

woĔ alkoholu. Przeprowadzone badanie
wykazaáo u niego ponad 2‰ alkoholu.
MĊĪczyzna straciá prawo jazdy; odpowie
przed sądem.

Do tego zdarzenia doszáo
w ĞrodĊ - 21 paĨdziernika, po
godz. 10.00 w Bukownicy. Kierująca samochodem marki VW
Polo (mieszkanka gm. Ostrzeszów) nie dostosowaáa prĊdkoĞci
do warunków panujących na drodze, przez co wpadáa w poĞlizg,
a nastĊpnie zjechaáa z jezdni
na pole.
KobietĊ ukarano mandatem.

Uderzyáa w zaparkowane
samochody
W piątek, 23 paĨdziernika, doszáo
do kolizji w Grabowie. Kierująca ¿atem
palio nie zachowaáa ostroĪnoĞci i uderzyáa
w dwa zaparkowane auta - bmw oraz
citroena saxo.
KobietĊ ukarano mandatem.

Postawa godna
naĞladowania
W niedzielĊ - 25 paĨdziernika, tuĪ
przed godz. 20.00 do KPP przyszedá
mieszkaniec Ostrzeszowa - mĊĪczyzna
znalazá na przystanku PKS torbĊ z laptopem. Funkcjonariusze ustalili do kogo
naleĪaá komputer i oddali go wáaĞcicielce.
Postawa mĊĪczyzny zasáuguje na duĪe
uznanie.

Z nadmierną prĊdkoĞcią
w Wygodzie Tokarskiej
W minionym tygodniu policjanci zatrzymali prawo jazdy czterem
mĊĪczyznom, którzy w obszarze zabudowanym, w Wygodzie Tokarskiej,
przekroczyli dozwoloną prĊdkoĞü
o kilkadziesiąt kilometrów na godzinĊ.
Pierwszego sprawcĊ wykroczenia
zatrzymano w poniedziaáek - 19 paĨdziernika, po godz. 9.00. MĊĪczyzna kierowaá
renault clio - jechaá z prĊdkoĞcią 105km/h.
Kilka minut póĨniej zatrzymano kolejnego pirata drogowego - kierowcĊ audi
a6, pĊdzącego w terenie zabudowanym
134km/h.
Tego samego dnia - o godz. 11.00,
policjanci zatrzymali kierującego bmw,
poruszającego siĊ z prĊdkoĞcią 108km/h.
W piątek - 23 paĨdziernika, przed
godz. 9.00, funkcjonariusze zatrzymali
prawo jazdy kierowcy opla. MĊĪczyzna
w obszarze zabudowanym jechaá z prĊdkoĞcią 105km/h.
Sprawcy zostali równieĪ ukarani
mandatem - po 500zá kaĪdy.
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Plamy oleju, kolizje
19 paĨdziernika straĪacy usunĊli
plamĊ oleju z ul. T. KoĞciuszki w Ostrzeszowie, 23 paĨdziernika podobny
problem trzeba byáo rozwiązaü na ul.
àąkowej.
Jak zawsze straĪacy obecni byli
teĪ przy zdarzeniach drogowych: 19
X - Turze i 21 X - Bukownica.

Jankowy

ĝMIERû NA TORACH
W sobotnie popoáudnie - 24
paĨdziernika na torach w pobliĪu
przejazdu kolejowego w miejscowoĞci Jankowy doszáo do tragicznego
wypadku. Pod koáami pociągu zginąá
39-letni mieszkaniec gm. Baranów.
Ok. godz. 13.30 o¿cer dyĪurny KPP
w KĊpnie zostaá powiadomiony o zdarzeniu, do którego doszáo na torach
kolejowych pomiĊdzy Mianowicami
a miejscowoĞcią Jankowy. Policjanci,
ustalili, Īe pod koáami pociągu relacji
PoznaĔ - Katowice zginąá mĊĪczyzna.
Na miejscu przesáuchano Ğwiadków, wykonano oglĊdziny i zabezpieczono Ğlady. Pociąg jadący w kierunku
Kluczborka, zostaá zatrzymany. CzĊĞciowo opuszczone byáy takĪe barierki
poáoĪone w pobliĪu przejazdu kole-

jowego, co znacznie utrudniáo ruch
samochodowy na tym odcinku.
WstĊpnie przeprowadzone czynnoĞci pozwoliáy ustaliü, Īe mĊĪczyzna
- 39-letni mieszkaniec gm. Baranów,

najprawdopodobniej celowo poáoĪyá
siĊ pod nadjeĪdĪający pociąg. Zginąá
na miejscu. Wykluczono udziaá osób
trzecich. Trwa wyjaĞnianie tej sprawy.

POWRACA SPRAWA MAàEGO ADASIA
Zarzuty dla lekarki kaliskiego szpitala i jej znajomej!
DokoĔczenie ze str. 1.
Na podstawie zebranych dowodów - m.in. bilingów telefonicznych
i korespondencji mailowej postawiono zarzuty dwóm osobom.
- Pierwszą z nich jest kierownik
jednego z oddziaáów kaliskiego szpitala. Lekarce zarzucono, Īe w grudniu
ubiegáego roku, wbrew ustawie zobowiązującej ją do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku
z peánioną funkcją, ujawniáa osobom
nieuprawnionym wiadomoĞci pozwalające na identy¿kacjĊ pacjentki, która zamierzaáa przekazaü dziecko do
adopcji. W zarzucie zaznaczono, Īe
opisane zachowanie stanowiáo dziaáanie
na szkodĊ interesu publicznego oraz
prywatnego wskazanej pacjentki - mówi
Janusz Walczak z prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim. - Zarzuty usáyszaáa
równieĪ kobieta, która namówiáa lekarkĊ
na ujawnienie danych ciĊĪarnej zdecydowanej oddaü dziecko do adopcji. Jest
ona znajomą rodziny z Pleszewa - tej
samej, u której przebywa teraz dziecko. - W zarzucie wskazano, Īe równieĪ
w grudniu ubiegáego roku kobieta na-

káoniáa lekarkĊ, by wbrew obowiązkowi zachowania w tajemnicy informacji
związanej z pacjentami, przekazaáa jej
oraz kobiecie zainteresowanej adopcją
informacje umoĪliwiające identy¿kacjĊ
pacjentki, która urodzi dziecko i bĊdzie
chciaáa oddaü je do adopcji - dodaje
Walczak.
Lekarce z Kalisza, za zaáamanie
tajemnicy zawodowej grozi do 2 lat
pozbawienia wolnoĞci. Mieszkanka Pleszewa odpowie z kolei za nakáonienie
do ujawnienia tajemnicy i naruszenia
danych osobowych.
AdaĞ w dalszym ciągu przebywa
u maáĪeĔstwa w Pleszewie, któremu
powierzono peánienie funkcji rodziny
zastĊpczej. Przed sądem caáy czas
toczy siĊ sprawa o wyznaczenie rodziny
adopcyjnej dla dziecka. W ubiegáym
tygodniu odbyáa siĊ rozprawa, na której sąd zdecydowaá, Īe konieczna jest
kolejna opinia Rodzinnego OĞrodka
Diagnostyczno - Konsultacyjnego w Koninie. Oznacza to, Īe nic nie zostaáo
jeszcze do koĔca przesądzone...
A.à.

§ PORADY PRAWNE §
Nurtuje CiĊ jakieĞ zagadnienie prawne? ZadzwoĔ do
redakcji lub napisz na prawnik@czasostrzeszowski.pl. Na
wybrane zagadnienia i problemy prawne naszych czytelników odpowiemy na áamach czasopisma.

Czytelnicy pytajĈ - prawnik odpowiada
Mam 69 lat, mieszkam sama i mam
problem z sąsiadami. Dwa miesiące
temu do mieszkania, które znajduje
siĊ pode mną, wprowadziáa siĊ máoda
para. W kaĪdy weekend, w nocy z piątku na sobotĊ i z soboty na niedzielĊ
organizują spotkania ze znajomymi,
podczas których piją alkohol i zachowują siĊ bardzo gáoĞno tzn. prawie
caáą noc krzyczą i sáuchają bardzo gáoĞnej muzyki. Przeprowadziáam z nimi
rozmowĊ i powiedziaáam, Īe jeĪeli to
siĊ nie zmieni, to bĊdĊ zmuszona zgáosiü ich zachowanie na policjĊ. ProszĊ
o wskazanie, jaka kara moĪe groziü
moim sąsiadom za takie zachowanie?
Zakáócenie spoczynku nocnego jest
szczególnym przypadkiem zakáócenia
spokoju publicznego. Powszechnie
przyjmuje siĊ, Īe spoczynek nocny to
czas od godziny 22 do 6 rano, w którym
ludzie mogą odpoczywaü bez zakáóceĔ
ze strony innych osób. Nieistotne jest

to, czy w tym czasie osoba, której spoczynek zakáócono, Ğpi, czy odpoczywa

Zadziwiające jest, Īe w tak waĪnej
sprawie, chodzi przecieĪ o dziecko,
jego prawidáowy rozwój, jego przyszáoĞü, tak dáugo trwaáo zbieranie
dowodów - rok zajĊáo sprawdzanie
bilingów i korespondencji mailowej?
To niesáychane.
PrzecieĪ dziĞ cháopczyk ma juĪ
roczek. Gdyby nie „naduĪycia” dwóch
kobiet i, wobec aktualnych ustaleĔ,
jednak chyba niesáuszna decyzja sądu
w Pleszewie, AdaĞ mógá niemal od urodzenia byü juĪ ze swoimi braümi u pp.
Nieáacnych.
Sprawy, w których stawką jest dobro malutkiego dziecka, powinny mieü
priorytet i koĔczyü siĊ w trybie natychmiastowym.
Tutaj, niestety, nadal nic nie wiadomo, MoĪe upáynie kolejny rok, zanim
sąd rozstrzygnie o losie Adasia. Tylko czy wtedy ktoĞ odwaĪy siĊ zabraü
dziecko od rodziców zastĊpczych, do
których juĪ siĊ przywiązaáo?
Wysoki Sądzie, prosimy o nadanie
sprawie klauzuli: „do natychmiastowego zaáatwienia”.
red.
w innej wybranej przez siebie formie (np.
czytając ksiąĪkĊ).
W Ğwietle obowiązujących przepisów
kaĪdy, kto krzykiem, haáasem, alarmem
lub innym wybrykiem zakáóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo
wywoáuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia
wolnoĞci albo grzywny.
aplikant adwokacki
Patryk Wróbel

