Nasze epitafia

Odeszli

z pamięcią
Lech MYSZURA
Krzysztof OZIMEK
Jan ZGÓDKA
Jadwiga WĄSOWSKA
Włodzimierz KUCHARSKI
Jerzy MIODEK
Zbigniew MYRCHA
Kazimierz MILEWSKI
Marta WYSOCKA
Leopold CAŁKA
Zygmunt SADOWSKI
Jan SĘDEK
Henryk OLĘDZKI
Józefa ŁUKASIAK

lat 53 Mińsk Mazowiecki
lat 55 Mińsk Mazowiecki
lat 60 Mińsk Mazowiecki
lat 91 Mińsk Mazowiecki
lat 59 Targówka gm. MM
lat 62 Stojadła gm. MM
lat 65 Warszawa
lat 69 Olszewice gm. Kałuszyn
lat 73 Mienia gm. Cegłów
lat 76 Gołełąki gm. Latowicz
lat 80 Walentów gm. Dobre
lat 80 Stare Zakole gm. MM
lat 87 Warszawa
lat 95 Wielgolas Brzeziński
gm. Halinów

Węgrów: Barbara Filipiak lat 49 Węgrów, Irena Frankowska lat 64 Łochów, Bogusław Sapiaska lat 68 Węgrów, Zygmunt Jaszczur lat 81 Węgrów
Siedlce: Teresa Duczek lat 50, Marek Kowalczyk lat 60,
Stanisław Pawlik lat 66, Lucyna Spryszak lat 78, Krystyna
Strzałek lat 82, Tadeusz Wilk lat 82, Krystyna Wanda Rybarczyk lat 84, Janina Bednarska lat 88, Irena Lech lat 89, Stanisława Dylakowska lat 90, Czesława Anna Iwanowska lat 91
Spoza Siedlec: Krzysztof Wierzbicki lat 44 Stok Lacki, Alina Jadwiga Mroczek lat 61 Zbuczyn, Henryk Jan Zbisiński
lat 61 Skwierczyn-Wieś, Zofia Szelest lat 63 Dobre, Tadeusz Reda lat 69 Latowicz, Antoni Retko lat 74 Seroczyn-Kolonia, Roman Mróz lat 79, Sabina Marianna Olszewska
lat 79 Broszków, Zygmunt Walecki lat 79 Nowaki, Henryk
Jurek lat 84 Brzozów, Helena Wojnowska lat 87 Kobylany,
Janina Marianna Chlebowicz lat 88 Grabianów, Antonina
Władysława Łukasiuk lat 88 Nowy Bartków, Józef Czerwiński lat 89 Latowicz
Liczba osób zmarłych
• Mińsk Maz. i okolice – 14, średnia wieku: 72 lata
• Węgrów i okolice – 4, średnia wieku: 65 lat
• Siedlce i okolice – 25, średnia wieku: 76 lat

UWAGA! Czekamy na epitafia,
czyli wspomnienia o zmarłych ze zdjęciem.

   

Niebezpieczne rewiry

Kroniki opracowane na podstawie materiałów nadesłanych
przez rzeczników prasowych KPP i PSP.

Nieudany handel

Złodzieje i wandale

Policjanci zatrzymali mężczyznę handlującego podrabianymi perfumami. 25-letni
mieszkaniec gminy Latowicz próbował
sprzedać perfumy funkcjonariuszom,
którzy w nieoznakowanym radiowozie
patrolowali rejon ulicy Kazikowskiego
w Mińsku Mazowieckim. Nie skorzystali
oni z oferty, ale wylegitymowali i dokładnie
sprawdzili mężczyznę oraz jego bagaż. Okazało się, że miał on przy sobie ponad 100
sztuk perfum, których wygląd wskazywał, że
są to podróbki. Niefortunny handlarz trafił do
aresztu, a jego towar do depozytu. Policjanci
z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją przeanalizowali materiały i
opracowali zarzut karny, dotyczący oferowania produktów z podrabianymi znakami towarowymi. Za handel podróbkami grozi kara do
3 lat pozbawienia wolności.

Napadli w autobusie

Cybergroźby

Policjanci z wydziału spraw nieletnich i patologii wraz z funkcjonariuszami z wydziału do walk z przestępczością gospodarczą
i korupcją na prośbę dyrekcji „Mechanika”
zorganizowali edukacyjne spotkanie dla
rodziców uczniów wszystkich klas. Przybyło
na nie prawie 100 rodziców, którzy wysłuchali
wypowiedzi na temat zjawisk demoralizujących
i patologii społecznych oraz zagrożeń, które
mogą pojawiać się w sieci internetowej. Przesłaniem policyjnego spotkania był dotarcie do
świadomości rodziców i uzmysłowienie im, jak
bardzo odpowiedzialni są za życiowe wybory i
zachowanie swoich dzieci oraz to, że również
oni maja wpływ na kształtowania świadomości
młodych ludzi.

Funkcjonariusze z Halinowa przyjęli zgłoszenie o kradzieży elektronarzędzi, która
miała miejsce na terenie prywatnej posesji
w Grabinie w gminie Halinów. Złodziej dostał
się do niezamkniętej szopy, skąd ukradł między
innymi: piłę, podkaszarkę, młotowiertarkę szlifierkę. Natomiast w Mińsku Mazowieckim nieznany sprawca uszkodził samochód marki BMW
zaparkowany przy ul. 1 PLM, rysując nieustalonym przedmiotem karoserię auta. Policjanci starają się ustalić sprawców obydwu czynów.

Niecałe kilkanaście minut,
po tym jak w autobusie na
ul. Kazikowskiego w Mińsku pobito mężczyznę,
policjanci zatrzymali w
pościgu dwóch mieszkańców gminy Dobre. Mieli oni
żądać od poszkodowanego,
żeby się przesiadł, a kiedy ten
odmówił, został kilkakrotnie
uderzony. Kiedy pasażerowie zaczęli reagować i grozić
wezwaniem policji, mężczyźni wysiedli na najbliższym przystanku i uciekli
w stronę dworca kolejowego. Funkcjonariusze
powiadomieni o incydencie zauważyli w tamtym
rejonie dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisom, których obezwładnili i zatrzymali. Byli to
dwaj bracia w wieku 22 i 24 lata, jeden z nich miał
ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a drugi
ponad 3 promile. Przedstawiono im zarzut karny
udziału w pobiciu pasażera autobusu, w wyniku
czego doznał on urazu twarzy. Podejrzani z uwagi
na charakter chuligański przestępstwa, o którego
popełnienie zostali podejrzani, mogą być surowiej
ocenieni przez sąd. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Edukacji ciąg dalszy

Policyjna profilaktyka i edukacja
miała miejsce tym
razem w szkołach
w gminach Dobre
i
Stanisławów.
Pierwsze
spotkanie
zorganizowano w Dobrem dla
uczniów klas szóstych i dwóch klas pierwszych gimnazjum. Funkcjonariusze opowiadali o zagrożeniach i skutkach
nieodpowiedzialnych zachowań, przypomnieli
też o obowiązku noszenia odblasków. Podobne
spotkanie odbyło się ze wszystkimi klasami gimnazjum w Stanisławowie, gdzie przedstawiono te
same treści.

SKUP ZŁOMU
PELET • EKO GROSZEK

Podstawienie kontenerów i wywóz gruzu
Rozbiórka maszyn i konstrukcji stalowych
NAJAZDOWA waga elektroniczna
skup katalizatorów

Mińsk Mazowiecki, ul. Wesoła 7
wjazd z ul. Sosnkowskiego (za torami)
tel. 25 759 35 05, 509 766 362
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