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7UDJLF]Q\¿QDáXVXZDQLDGU]HZD
 F]HUZFD Z .RE\OHM *yU]H
GRV]áRGRWUDJLF]QHJR]GDU]HQLD
8VXZDQHSU]H]VWUDĪDNyZGU]HZR
ZPRPHQFLHXSDGDQLDQD]LHPLĊ
VZ\PNRQDUHPXGHU]\áROHWQLHJR
PĊĪF]\]QĊNWyU\]QDOD]áVLĊZPLHM
VFXSURZDG]RQHMDNFML0ĊĪF]\]QD
]UDQąJáRZ\]RVWDáRGZLH]LRQ\GR
V]SLWDODZ.DOLV]XWDPVWZLHUG]RQR
SĊNQLĊFLHF]DV]NLF]HUZFDPLHV]
NDQLHFJPLQ\.RE\OD*yUD]PDUá
2GUD]XQDVXZDMąVLĊS\WDQLD-DN
PRJáRGRMĞüGRWUDJHGLL"'ODF]HJRQLH
Z\VWDUF]DMąFR]DEH]SLHF]RQRPLHMVFH
XVXZDQLDGU]HZD".WR]DZLQLá"
- Trudno w tej sytuacji winiü straĪaków, bo kilkakrotnie zwracali uwagĊ
temu panu, Īe nie ma podchodziü PyZLU]HF]QLN363Z2VWU]HV]RZLH
3DWU\N0RĞ - Inne osoby postronne

dostosowaáy siĊ do wskazaĔ straĪaków
i zachowywaáy odpowiednią odlegáoĞü.
Nie stosujemy przymusu bezpoĞredniego, zawsze staramy siĊ przemówiü do
rozsądku. Tu wydawaáo siĊ, Īe w koĔcu teĪ to poskutkowaáo - mĊĪczyzna
oddalaá siĊ od miejsca, gdzie wycinane byáo drzewo, i nieoczekiwanie
wtargnąá w najbardziej nieszczĊĞliwym
momencie, kiedy byáo juĪ za póĨno,
by zareagowaü.
'R]GDU]HQLDGRV]áRQDSU]HFLZNR
G\VNRWHNLÄ(SRND´MHVWWDPQLHZLHO
NL]DJDMQLNZQLPXVWDZLRQHáDZNL
=WHJRPLHMVFDSURZDG]LNLONDĞFLHĪHN
F]ĊVWRXĪ\WNRZDQ\FKSU]H]WXU\VWyZ
:áDĞQLH]HZ]JOĊGXQDSRWHQFMDOQ\FK
SU]HFKRGQLyZVWUDĪDF\]RVWDOLVNLHUR
ZDQLGRXVXQLĊFLDGU]HZDNWyUHURVáR
SU]\MHGQHM]W\FKĞFLHĪHN

O godz. 12.21 wpáynĊáo do PSP
w Ostrzeszowie zgáoszenie o koniecznoĞci wyciĊcia drzewa - NRQW\QXXMH
U]HF]QLN - DyĪurny podjąá decyzjĊ, Īe
zagroĪenie jest realne i zadysponowaá
jednostkĊ OSP Kobyla Góra, która juĪ
o 12.29 byáa na miejscu. Sosna, którą straĪacy usuwali, byáa nadáamana
u podstawy, oparta o liniĊ energetyczną,
wiĊc naleĪaáo ją odciągnąü
7DNWHĪXF]\QLOLVWUDĪDF\]DSRPR
FąOLQ\SU]\VWąSLOLGRRGFLąJQLĊFLDLSR
áRĪHQLDGU]HZD:áDĞQLHZPRPHQFLH
NLHG\GU]HZRMXĪNáDGáRVLĊQD]LHPLĊ
SRMDZLáVLĊPĊĪF]\]QD-HGQD]JDáĊ]L
XSDGDMąFHMVRVQ\XGHU]\áDJRZJáRZĊ
- O 12.47 do stanowiska kierowania
w PSP dotaráa informacja, Īe podczas
przeprowadzania akcji osoba postronna wbiegáa na teren dziaáaĔ i zostaáa

uderzona przez upadające drzewo PyZL30RĞ - Jest to dla nas bardzo
bolesne. JeĨdzimy do róĪnego typu

zdarzeĔ. Czynimy to, by ratowaü ludzkie Īycie, czĊsto ryzykując wáasnym.
DokoĔczenie na str. 10.
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3áDFLüNDUWąEDQNRPDWRZąZNRĞFLH
OH"'ODF]HJRQLH:SDUD¿LSZĝZLĊWHM
5RG]LQ\Z0LNVWDFLHRGQLHGDZQDLVWQLH
MHWDNDPRĪOLZRĞü2¿DU\SU]H]QDF]DQH
GODSDUD¿LPRĪQDEĊG]LH]DSRPRFą
NDUW\SáDWQLF]HMSU]HND]\ZDüQDMHMNRQ

WR:3ROVFHQDSRGREQHUR]ZLą]DQLD
]GHF\GRZDáRVLĊZLHOHSDUD¿LOHF]VSR
ĞUyGW\FK]QDMGXMąF\FKVLĊZSRZLHFLH
RVWU]HV]RZVNLPPLNVWDFNDMHVWSLHUZ
V]DFKRü]DSHZQHQLHRVWDWQLD
DokoĔczenie na str. 10.

POģCIG, RANNY POLICJANT
I USZKODZONY RADIOWÓZ
5DQQ\ SROLFMDQW
LXV]NRG]RQ\UDGLR
Zy]WDN]DNRĔF]\á
VLĊSROLF\MQ\SRĞFLJ
]DOHWQLPPLHV]
NDĔFHP .UDV]HZLF
NWyU\ QLH ]DWU]\PDá
VLĊGRNRQWUROL
1 D V W R O D W H N
XFLHNDá ER E\á SL
MDQ\ 'R ]GDU]H
QLD GRV]áR Z QRF\
]QDF]HUZFD
Funkcjonariusze
z komisariatu w Grabowie, patrolując Kraszewice, zauwaĪyli samochód marki Alfa
Romeo na ostrzeszowskich tablicach
rejestracyjnych, jazda kierowcy wskazywaáa, Īe moĪe on byü pod wpáywem
alkoholu - PyZL0DULXV]7RPF]DN
].33Z2VWU]HV]RZLH

&KáRSDNPLPRĪHSROLFMDQFLXĪ\OL
ĞZLHWOQ\FKLGĨZLĊNRZ\FKV\JQDáyZ
QLH]DWU]\PDáVLĊGRNRQWUROL=DF]ąá
XFLHNDüSU]H].UDV]HZLFH.XĨQLFĊ
*UDERZVNąL-HOHQLH
W pewnym momencie próbowaá
zepchnąü radiowóz z drogi. NastĊpnie

wjechaá w obszar leĞny. W miejscowoĞci Folusz, w wąskim dukcie zatrzymaá siĊ. Kiedy policjanci
wysiadali z samochodu, 18-latek
zacząá z desperacją cofaü alfą
romeo - uderzyá w prawą stronĊ
radiowozu, przycisnąá jednego
z funkcjonariuszy do auta i odjechaá w kierunku Kraszewic. Policjanci ruszyli za nim, zatrzymali
go na terenie jednej z prywatnych
posesji -GRGDMH7RPF]DN
ODWHNPLDáSUDZLHSyáSUR
PLODZRUJDQL]PLH7HUD]RGSRZLH
QLHW\ONR]DMD]GĊSRGZSá\ZHP
DONRKROXDOHUyZQLHĪ]DXFLHF]NĊ
UR]ELFLHUDGLRZR]XL]UDQLHQLHSROL
FMDQWD PD]áDPDQąQRJĊZVWDZLH
VNRNRZ\P 
A. àawicka

LIGOTA - TU, GDZIE WSPÓâCZESNOģý
Z HISTORIć SIČ SPLATA F]\WDMVWU
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:MHFKDOLRSOHPZSROHSU]HNR
QDOLZáDĞFLFLHODĪHE\QLHZ]\ZDá
SROLFMLDSRWHPXFLHNOL5R]ELW\VD
PRFKyGSU]H]GZDW\JRGQLHVWDá
QDSU\ZDWQ\PJUXQFLHLQLNWVLĊSR
QLHJRQLH]JáDV]Dá
 Na moim polu stoi rozbity opel
tigra, którym podróĪowaáo trzech
UkraiĔców WDNąLQIRUPDFMĊRWU]\PDOL
F]HUZFDRGPLHV]NDĔFD7RU]HĔFD
SROLFMDQFL
)XQNFMRQDULXV]HXVWDOLOLĪHNLHURZ
FDRSODMDGąFZNLHUXQNX:\V]DQRZD
]SRZRGXQDGPLHUQHMSUĊGNRĞFLZ\

SDGá]GURJLLZMHFKDáZSROH-HGQDN
8NUDLĔF\SU]HNRQDOLZáDĞFLFLHODDE\
QLHZ]\ZDáSROLFML
Zapewniali mnie, Īe odbiorą samochód póĨniej, po czym udali siĊ na
przystanek autobusowy. Nie wiem,
czy odjechali autobusem, stopem, czy
moĪe ktoĞ po nich przyjechaá - RSRZLD
GDSDQ0LURVáDZ]7RU]HĔFD - Jeden
z mieszkaĔców naszej wioski ma na
sprzedaĪ „malucha”. Dowiedziaáem
siĊ, Īe byli u niego, i Īe chcieli to auto
kupiü, ale nie sprzedaá im go.
DokoĔczenie na str. 3.

