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65-latek oskarİony
o molestowanie dziecka
DokoĔczenie ze str. 1.
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- Prokurator Rejonowy w Ostrzeszowie zakoĔczyá skierowaniem do sądu aktu oskarĪenia przeciwko 65-letniemu
mieszkaĔcowi powiatu ostrzeszowskiego, oskarĪonemu
o dopuszczenie siĊ seksualnego wykorzystania dziecka.
W oparciu o zgromadzony materiaá dowodowy, w tym opinie
biegáych z zakresu seksuologii oraz innych powoáanych
w sprawie biegáych, a takĪe uwzglĊdniając przesáuchania
Ğwiadków, prokurator ustaliá, Īe oskarĪony dwukrotnie (w
lipcu 2016 r. oraz w czerwcu 2017 r.) doprowadziá trzyletnią,
a rok póĨniej juĪ czteroletnią, dziewczynkĊ do poddania
siĊ innej czynnoĞci seksualnej.

Przesáuchany w charakterze podejrzanego mĊĪczyzna przyznaá siĊ przed prokuratorem do zarzucanych
mu czynów i záoĪyá obszerne wyjaĞnienia. Jednak w toku
postĊpowania dotyczącego zastosowania tymczasowego
aresztowania wycofaá przyznanie siĊ do winy.
Na wniosek prokuratora, wobec zatrzymanego w lipcu
2017 roku mĊĪczyzny stosowany jest Ğrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
PrzestĊpstwo doprowadzenia maáoletniego poniĪej
lat 15 do poddania siĊ innej czynnoĞci seksualnej (art.
200 k.k.) zagroĪone jest karą pozbawienia wolnoĞci od
2 do 12 lat.
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Na ulicy PowstaĔców Wielkopolskich w Ostrzeszowie, przy budynku
¿rmy „Meblomark” znajdują siĊ miejsca
parkingowe dla samochodów. W poáowie
parkingu ustawiono znak zakazujący
postoju - LQIRUPXMąQDVLF]\WHOQLF\
Jest to niezrozumiaáe, bo miejsce
wyáączone z parkowania nie jest miejscem niebezpiecznym. Gdyby auta tam
siĊ zatrzymywaáy, nie stwarzaáyby Īadnego zagroĪenia.
Dlaczego ten znak zostaá tam postawiony? Kto na to zezwoliá i czym to uzasadnia?
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Dlaczego petenci ¿rm wynajmujących
pomieszczenia w „Meblomarku” mają dostawaü mandaty, stawaü po krzakach lub
szukaü innych odlegáych parkingów, Īeby

zaparkowaü gdzieĞ swój samochód, skoro
przed budynkiem jest wytyczony parking?
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Kilka lat temu wáaĞciciel „Meblomarku”
zwróciá siĊ z wnioskiem o ustawienie tego
znaku, poniewaĪ kierowcy mieli problem,
Īeby wyjeĪdĪaü z placu, usytuowanego za
¿rmą, nie byáo wystarczającej widocznoĞci.
Tak naprawdĊ to znak ten powinien byü
jeszcze bardziej odchylony w lewo - RGSR
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Owszem, osoba, która jest tym zainteresowana, moĪe záoĪyü wniosek do Komisji
ds. Zarządzania Ruchem przy StaroĞcie, ale
wówczas wszystkie strony bĊdą musiaáy
wypowiedzieü swoje za i przeciw. Ten temat
co jakiĞ czas wraca, ale z uwagi na to, Īe
chodzi tutaj gáównie o bezpieczeĔstwo kierowców, od lat nic siĊ nie zmienia - Z\MDĞQLD
:'ąEHN
A. àawicka

]DPLHV]F]RQH
QD QLHM LQIRU
PDFMHXáDWZLDMą
GRMD]G VáXĪ
ERP UDWXQNR
Z\PNXULHURP
LWS  PyZLą
]GHQHUZRZDQL
P L H V ] N D Ĕ F \
3XVWNRZLD
- D N  V L Ċ
R N D ] X M H 
ZRNUHVLHQR
Z R U R F ] Q \ P
Z  U H M R Q L H
WHJR VDPHJR
VNU]\ĪRZDQLDQDFHORZQLNXFKXOLJD
QyZ]QDOD]á\VLĊUyZQLHĪWU]\]QDNL
RVWU]HJDZF]H:W\PSU]\SDGNXMHG
QDNVNRĔF]\áRVLĊQDSRSU]HNUĊFDQLX
WDEOLFWDNĪHVWDá\VLĊQLHZLGRF]QHGOD
NLHURZFyZPHWDORZHVáXSNL]RVWDZLOL
ZVSRNRMX
6SUDZFyZW\FK]QLV]F]HĔ]DSHZ
QHEĊG]LHWUXGQRXVWDOLüLXNDUDüDOH
E\üPRĪHWHRVRE\SyMGąSRUR]XPGR
JáRZ\LZNRĔFXGRWU]HGRQLFKĪHWDNLH
]DFKRZDQLD]DJUDĪDMąEH]SLHF]HĔVWZX
]DUyZQRLQQ\FKMDNLLFKVDP\FK

6]DQRZQD5HGDNFMR
3R]QDĔVND WHOHZL]MD
SRND]DáD ZLHOH UHSRUWDĪ\
GRW\F]ąF\FK  URF]QLF\
Z\EXFKXSRZVWDQLDZLHONR
SROVNLHJR %\á\ XURF]\VWH
PV]HĞZLĊWHXURF]\VWRĞFL
SRG SRPQLNDPL SU]HPDU
V]HXOLFDPLXGHNRURZDQ\PL
ÀDJDPLSDĔVWZRZ\PLLSR
ZVWDĔF]\PL
'RW\F]\áRWRQLHW\ONR3R
]QDQLDDOHLĝURG\:LHONRSRO
VNLHMĝUHPX/XVRZD%XNX
:2VWU]HV]RZLHQLFVLĊ
QLHG]LDáRLRW\PĪHSRGGR
ZyG]WZHPVW7KLHODZDOF]\
áRRFKRWQLNyZĞZLDGF]\
W\ONRSRPQLNQDFPHQWDU]X
XOLFD3RZVWDĔFyZ:LHONRSRO
VNLFKLV]NRáD&RUD]PQLHM

MHVWURG]LQSRZVWDĔFyZLMH
ĪHOLZNLHUXQNXXSDPLĊWQLH
QLDSRZVWDQLDQLFQLH]URELą
KLVWRU\F\LRF]\ZLĞFLHZáD
G]HPLDVWDWRPáRG]LWHĪQLH
EĊGąSDPLĊWDü
&]\WRWDNZLHONLNRV]W
GODPLDVWDĪHE\XGHNRURZDü
ÀDJDPL5\QHNLZDĪQLHMV]H
XOLFH]RND]MLZDĪQ\FKĞZLąW"
0DP\ ZUDĪHQLH ĪH
2VWU]HV]yZ FRUD] PQLHM
PD]:LHONRSROVNLUyZQLHĪ
Z]DNUHVLHSRU]ąGNXERNXS\
OLĞFLZSDUNX DQDZHWSU]\
FKRGQLNXNRáRSROLFML QLHE\á\
VSU]ąWQLĊWHZVWDU\PURNX
&KRGQLNyZZ2VWU]HV]RZLH
QLNWQLHVSU]ąWD
3R]GURZLHQLD GOD 5H
GDNFML
Czytelnik
(nazwisko do wiad.
red.)

