
  

Dyżury aptek Telefony alarmowe Szpitale i przychodnie Urzędy Banki Parafie PKP PKS TAXI Plan miasta Mapa powiatu Reklama w koscian.net Co, 
gdzie, kiedy? Jedzenie na telefon Wizytówki firm Oferty pracy Forum dyskusyjne Gazeta Kościańska Strony internetowe Pogoda dla Kościana  

 

 

17 Lipca 2012, Wtorek , imieniny obchodzą: Aleksy, Bogdan, Martyna  

Start Wiadomości Co, gdzie, kiedy ? Dyżury aptek Forum dyskusyjne Gazeta Kościańska Projekt PKS Wizytówki firm Jedzenie na telefon Kontakt 
Reklama w portalu Fotogalerie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Wiadomości 

Przerobił datę i jeździł dalej  

 Zarzut fałszerstwa usłyszał 28-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego, który w dowodzie rejestracyjnym swojego samochodu przerobił datę 
terminu badań technicznych. Zrobił tak z powodu złego stanu technicznego auta i braku pieniędzy.  

  

- Policjanci z posterunku w Czempiniu zatrzymali do kontroli kierującego samochodem cinquecento 28-letniego mieszkańca powiatu kościańskiego. 
Policjanci stwierdzili, że stan techniczny pojazdu był niezgodny z przepisami prawa ruchu drogowego ponadto ich wątpliwości wzbudziły wpisy w 
dowodzie rejestracyjnym. Dokument zatrzymano – informuje Artur Ustasiak, oficer prasowy kościańskiej policji. 
 
W toku dalszego postępowania stwierdzono, że w dowodzie rejestracyjnym dokonano fałszerstwa polegającego na przerobieniu daty terminu 
przeprowadzenia badań technicznych. Mężczyznie postawiono zarzut fałszerstwa dokumentu.  
 
- Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa wyjaśniając, że czynu tego dopuścił się z uwagi na zły stan techniczny pojazdu i brak 
pieniędzy – wyjaśnia oficer prasowy. - Teraz za przestępstwo to grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 
 
   
 
   

 

  Prześlij kwerendę

Lubię to! 
Rejestracja, aby zobaczyć co lubią Twoi znajomi.
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Skomentuj: 
Zanim dodasz komentarz, uzupełnij brakujące pola. 
Komentarz został dodany (będzie widoczny po odświeżeniu strony) 

 

 

 

 
  

1. Dodane przez XZY, w dniu - 2012-07-06 15:08:28 (0)  
Zatrzymują takich śmiesznych przestępców, a jak w sklepach w Czempiniu sprzedają alkohol młodzieży i piją na Rynku, rampie, za gimnazjum to 
tego nie widzą. Chyba wszyscy wiedzą kto w Czempiniu sprzedaje najwięcej alkoholu na Rynku nieletnim i nikt nie zadziała.  

2. Dodane przez iglo, w dniu - 2012-07-06 19:29:26 (0)  
biedronka????  

3. Dodane przez cc, w dniu - 2012-07-06 20:41:55 (0)  
Czy to gacek?  

4. Dodane przez łysa piczka, w dniu - 2012-07-06 21:24:03 (0)  
A mógł jeździć bez badań i miałby max 500zł mandatu i zatrzymany dowód. A za fałszerstwo będzie miał problemy...  

5. Dodane przez Anonim, w dniu - 2012-07-06 22:36:38 (0)  
Najlepiej zajmowac sie pierdolami a grubsze sprawy leza sobie ...bo szaraczkowi dop... a grube ryby smieja sie z frajerow jak dzialke dostana zeby 
morde trzymali  

6. Dodane przez PeO, w dniu - 2012-07-06 23:38:43 (0)  
Teraz chłopaka będą po sądach ciągać, a co z paziem Tuska, czyli Grasiem ? O ile dobrze pamiętam sprawa sfałszowanego podpisu została 
umorzona... To jest dopiero sprawiedliwość...  

7. Dodane przez XZY, w dniu - 2012-07-07 01:14:49 (0)  
Biedronka? Niech zdechnie, nie ma racji bytu tutaj, Niebieski kimkolwiek jest, nie jest uczciwy.  

8. Dodane przez billinger, w dniu - 2012-07-08 16:53:46 (0)  
Zawsze są złamania, którymi lekarz zajmować się nie chce.  

napisz do redakcji do góry powrót  

  
Banery Ogłoszenia  
» DODAJ OGŁOSZENIE » ZOBACZ WSZYSTKIE  
2012-07-16 21:39:09, id 12827 Szukam pracy dodatkowej Szukam pracy dodatkowej, prace chałupnicze, praca z internetem o raz 2012-07-16 21:37:10, id 12826 

Opel vectra kombi 1998  Mam do sprzedania Opla Vectre kombi 1998, Przebieg 170 000 2012-07-16 21:31:22, id 12825 Serwis 
komputerów - tanio Reinstalacja Windowsa, czyszczenie systemu, usuwanie wirusów, serwis sprzętu komputerowego. Tanio 2012-07-16 20:34:09, id 12823 
Sprzedam podręczniki! 2012-07-16 20:03:40, id 12821 Sprzedam prosięta Sprzedam Prosięta 2012-07-16 15:08:35, id 12817 USŁUGI BRUKARSKIE 

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ 2012-07-16 13:52:16, id 12813 Wynajmę lokal w Lesznie  Wynajmę lokal handlowo - użytkowy o 
powierzchni 30 m2 w  
 

 

 Twój komentarz:  imię/pseudonim:   
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Reklama w koscian.net kontakt z portalem Fotograficzny PROJEKT PKS  

realizacja STUDIO FABRYKA 

Znajdź nas na Facebooku

Koscian.net 

Lubię to! 

Liczba osób, które lubią Koscian.net: 1,541.

Natalia Łukasz Irmina Karolina Arletta Ewelina Dominik Marcin Agnieszka Małgorzata Hania Danuta Maciej Paulina Aneta Alicja Zbyszek

Szymon Ewa Joanna Bartek Marzena Marek Aleksander Ewelina Łukasz Agnieszka Beata Violetta Marta Beata Kinga Justyna Tom Katarzyna

Hubert Honorata Sylwia Paulina Sylwia Izabella Roksana Paweł Kamil Karolina Agnieszka Paweł Marek Martyna Katarzyna Barbara Asia

Kinga Beata Krzysztof Agata Beata Łukasz Marcin Krystyna Marcin Jan Krystyna Maja Mateusz Joanna Janusz Adrian Marcin
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