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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509
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- Tutaj wszyscy mamy butle gazowe i siedzimy na bombie. Niech
gaz siĊ zaleje, a potem ktoĞ zapali
ogieĔ, to caáy budynek pójdzie w ruinĊ, a my razem z nim wylecimy
w powietrze!

7DNPyZLą]DQLHSRNRMHQLPLHV]
NDĔF\EXG\QNXZLHORURG]LQQHJR
SU]\XO3U]HP\VáRZHMZ2VWU]H
V]RZLHZNWyU\PZPLQLRQąĞURGĊ
F]HUZFDDĪGZXNURWQLHLQWHUZH
QLRZDáDVWUDĪSRĪDUQD:LHONLHJR
SRĪDUXQLHE\áRVSDORQHJDUQNL
LRSDORQ\VX¿WWDNLMHVWELODQVVWUDW
DOHQLHV]F]ĊĞFLH]GDQLHPZVSyá
ORNDWRUyZZLVLZSRZLHWU]XER
WDNLHSU]\SDGNLZW\PPLHV]NDQLX
]GDU]DMąVLĊQLHRGG]LĞ
- O 10.40 otrzymaliĞmy zgáoszenie
o wydobywającym siĊ dymie z jednego
z mieszkaĔ na I piĊtrze - LQIRUPXMH
U]HF]QLNSUDVRZ\363Z2VWU]HV]R
ZLH3DWU\N0RĞ. - PoniewaĪ zdarzenie
dotyczyáo budynku wielorodzinnego,
na miejsce udaáy siĊ cztery zastĊpy
straĪy poĪarnej. Po przyjeĨdzie zadymienia nie byáo, daáo siĊ za to wyczuü
swąd spalonej potrawy. W mieszkaniu
znajdowaáa siĊ kobieta, która jednak
nie mogáa wyjĞü stamtąd, bo nie miaáa
kluczy. StraĪacy weszli wiĊc do mieszkania po drabinie przystawionej do
okna. Na kuchence gazowej staáa spalona, lecz ugaszona wczeĞniej potrawa. Mieszkanie zostaáo przewietrzone.
Sprawdzono stĊĪenie gazu, czujnik nie
wykazaá substancji niebezpiecznych.
Dziaáania zostaáy zakoĔczone, ostatnia
jednostka wróciáa do bazy o 11.23.
1LHPLQĊáRSyáJRG]LQ\R
ZSá\QĊáRNROHMQH]JáRV]HQLHGRW\F]ąFH

WHJRVDPHJRPLHV]NDQLD6WUDĪDF\QLH
]EDJDWHOL]RZDOLZH]ZDQLDLZ\V\áDOLQD
3U]HP\VáRZąWU]\]DVWĊS\3RQRZQLH
WU]HEDE\áRZFKRG]LüSU]H]RNQRJG\Ī
ORNDWRUNDQLHSRWUD¿áDRWZRU]\üGU]ZL
- Tym razem sytuacja wyglądaáa

powaĪniej - PyZL30RĞ .- ZastaliĞmy
spalone garnki i spalony su¿t. PoĪar
dogasaá. Wszystkie nadpalone naczynia zostaáy wyniesione na zewnątrz.
Tym razem ucierpiaáa równieĪ kobieta - miaáa poparzenia przedramienia
i dáoni. StraĪacy wyprowadzili ją na
zewnątrz i opatrzyli rany.
1DPLHMVFH]RVWDáRZH]ZDQHSR
JRWRZLHLUDWRZQLF\PHG\F]QL]DMĊOLVLĊ
SRV]NRGRZDQą-HGQDNNRELHWDQLH
]JRG]LáDVLĊQDSU]HZLH]LHQLHMHMGR
V]SLWDOD3U]\MHFKDáDUyZQLHĪZH]ZD
QDSU]H]VWUDĪDNyZSROLFMDNWyUDPLQ
]EDGDáDWU]HĨZRĞüORNDWRUNL2ND]DáR
VLĊĪHPLDáDSURPLODDONRKROX
6SDOHQLHJDUQNyZ]MHG]HQLHP
SU]\NUDLĞPLHUG]ąFDVSUDZDNWyUD
PRĪHSU]\WUD¿üVLĊNDĪGHPX5]HF]
ZW\PĪHZW\PPLHV]NDQLX]GDU]D
VLĊWRGRĞüF]ĊVWRWDNSU]\QDMPQLHM
WZLHUG]ąZVSyáORNDWRU]\6WUDĪDF\
SRWZLHUG]DMąWRFKRüSU]\SDGNyZ
XGRNXPHQWRZDQ\FKZH]ZDQLHPVWUD
Ī\SRĪDUQHMGXĪRQLHMHVW5]HF]QLN
RGQDOD]áZUHMHVWU]HGZDWDNLH]GD
U]HQLD]LURNX7RVSU]HG
W\JRGQLDMHVWWU]HFLPSU]\SDGNLHP
- Czy to bĊdzie kuchenka elektryczna, czy butla gazowa - wszystko
zaleĪy od naszej ĞwiadomoĞci i zachowaniaSU]HVWU]HJD30RĞ
- Ta osoba jest duĪym zagroĪeniem dla siebie, dla nas, wreszcie dla
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caáego budynku
]JRGQ\PFKyUHP
PyZLąVąVLHG]LTej kobiecie trzeba
pomóc. Nikt z nas
nie chce jej piĊtnowaü, bo to miáa,
spokojna osoba.
Niestety, ma problemy alkoholowe
i zdarza siĊ, Īe co
jakiĞ czas zapomina o boĪym Ğwiecie.
- To siĊ zdarza
czĊsto. Dzisiaj to
samo, dobrze Īe
sąsiedzi zauwaĪyli dym, który pod
drzwiami wychodziá
na korytarz - PyZL
NROHMQ\PLHV]NDQLHFGRPX - Nam
nie chodzi o to, Īe coĞ siĊ przypaliáo i Ğmierdzi. Tutaj wszyscy mamy
butle gazowe i siedzimy na bombie.
Niech gaz siĊ zaleje, a potem ktoĞ
zapali ogieĔ, to caáy budynek pójdzie
w ruinĊ, a my razem z nim wylecimy
w powietrze.
- Nie wiem, kiedy to siĊ zaczĊáo
ZáąF]DVLĊGRUR]PRZ\LQQDORNDWRUND
bo zanim ja siĊ wprowadziáam, takie
sytuacje podobno juĪ siĊ zdarzaáy.
Wszyscy „po kątach” narzekają, a nikt
nie ma ĞmiaáoĞci zwróciü tej pani uwagĊ, przestrzec… Nawet to rozumiem,
bo nie jest to przyjemne, nikt nie chce
byü tym najgorszym. W „komunalce”
wiedzą o tej sytuacji, ale Īadnej reakcji
nie ma. Gdyby pani prezes robiáa spotkania z mieszkaĔcami bloku, wiedziaáaby, co w danym budynku siĊ dzieje,
ale takich spotkaĔ nie organizuje. A w
tej sytuacji chodzi o caáy budynek i o
50 rodzin, które tu mieszkają.
2NRPHQWDU]GR]DLVWQLDáHMV\
WXDFMLSRSURVLáHPS$QQĊ0LVVDOOĊ
SUH]HVD]DU]ąGXVSyáNL=*0GRNWy
UHMQDOHĪ\WDNĪHEORNÄSRIXPRZVNL´
2WRRGSRZLHGĨ
Zakáad Gospodarki Mieszkaniowej
ZGM Spóáka z o.o. w Ostrzeszowie
informuje, Īe o zdarzeniu, które miaáo
miejsce 27.06.2018 roku w budynku
przy ul. Przemysáowej nr 7 Spóáka
zostaáa poinformowana telefonicznie
przez mieszkankĊ. Natychmiast wystosowane zostaáo pismo do najemców
lokalu, w którym doszáo do zdarzenia,
z proĞbą o przybycie i záoĪenie wyjaĞnieĔ. Po wyjaĞnieniu wszystkich
okolicznoĞci administrator podejmie
stosowne kroki w zaleĪnoĞci od zaistniaáej sytuacji. Administrator moĪe
skorzystaü z przepisu art. 13 ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca
2001 roku.
Prezes Zarządu - Anna Missalla
:VSRPQLDQ\WXDUWJUR]LQD
MHPF\UR]ZLą]DQLHPXPRZ\RZ\QDM

PLHORNDOX$OHF]\RWRFKRG]L"5DF]HM
QLH1DMSURĞFLHMMHVWÄZ\U]XFLüQDEUXN´
RVREĊVSUDZLDMąFąNáRSRW\RF]\ZLĞFLH
]JRGQLH]SU]HSLVDPLSUDZDWUXGQLHM
SRGDüUĊNĊSRPyFSRZVWDü]XSDGNX
&KFĊZLHU]\üĪHÄNáRSRWOLZDVąVLDG
ND´QLHSR]RVWDQLHVDPD]HVZ\P
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SUREOHPHPDMHMZVSyáORNDWRU]\QLH
EĊGąPLHüSRZRGyZE\OĊNDüVLĊ
RVZRMHEH]SLHF]HĔVWZR
K. Juszczak
fot. R. Pala
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2EHFQLHSU]HGV]NRODRIHUXMąVZRLP
Z\FKRZDQNRPLURG]LFRPZF]HĞQLHM
V]H]DSR]QDQLHVLĊ]Z\FKRZDZFDPL
SHUVRQHOHPSU]HGV]NRODRUD]LQQ\
PLG]LHüPL2IHUXMąNUyWNLH]DMĊFLD
ZUDPDFKSURJUDPyZDGDSWDF\MQ\FK
']LHFLSR]QDMąVDOHSU]HGV]NRODRUD]
UR]NáDGSRPLHV]F]HĔSRPRFQLF]\FK
-HGQDNUDG]HQLHVRELH]HVWUHVHP
DGDSWDF\MQ\PG]LHFNDMHVWLQG\ZL
GXDOQąVSUDZąNDĪGHJRPDOXV]ND
GODWHJREDF]QLHQDOHĪ\REVHUZRZDü
VZRMHG]LHFNRLGRVWRVRZ\ZDüVLĊGR
MHJRSRWU]HE=DVWDQyZP\VLĊF]\
SU]\JRWRZXMąFG]LHFNRGRSU]HGV]NROD
]GąĪ\OLĞP\GRURNXĪ\FLD
3U]\]Z\F]DLüG]LHFNRGRZVWĊS
QHM VDPRG]LHOQRĞFL Z XELHUDQLX
VLĊP\FLXUąNL]ĊEyZNRU]\VWDQLX
]WRDOHW\VWRSQLRZRZ\FRIXMąFVLĊ
]SRPRF\ LSU]HSURZDG]LüNLONDUR]
PyZREH]SLHF]QHM]DEDZLH]LQQ\
PLG]LHüPL
3R]RVWDZLüG]LHFNRZEH]SLHF]
Q\PPLHMVFXQDNUyWNLRNUHVJR
G]LQSRGRSLHNąEDEFLG]LDGNDFLRFL
F]\LQQ\FK]DSU]\MDĨQLRQ\FKRVyE

3RĞZLĊFDOLĞP\ZFLąJXGQLDF]DV
QDZVSyOQHF]\WDQLHEDMHF]HNZLHU
V]\NyZĞSLHZDQLHSLRVHQHNQD]\
ZDQLHNRORUyZĞZLDWDRSRZLDGDQLH
Z\GDU]HĔGQLDLG]LHOHQLHVLĊHPR
FMDPLZW\PREV]DU]H
-HĞOL REVHUZXMHV] WUXGQRĞFL
ZW\P]DNUHVLH]DSURSRQXMG]LHF
NXVSRWNDQLDZPLHMVFXSU]\MD]Q\P
LEH]SLHF]Q\PJG]LHEĊG]LHPRJáR
SR]QDüNLONXQRZ\FKNROHJyZRUD]
NOLNDQLH]EĊGQ\FK]DVDGXF]ąF\FK
SRSU]H]]DEDZĊ]JRGQHJRZVSyá
G]LDáDQLD6ąWRNRPSHWHQFMHOHĪąFH
Z]DVLĊJXUR]ZRMX7ZRMHJRG]LHFND
NWyUHMHVWZVWDQLHZVRELHXUXFKRPLü
ZNRQWDNFLH]PDáąJUXSNąG]LHFLSRG
RNLHPZ\HGXNRZDQHMNDGU\VSHFMD
OLVWyZ'REUDDGDSWDFMDGRĞURGRZL
VNDSU]HGV]NROQHJRF]DVHPZ\PDJD
VSHFMDOQHJRLQG\ZLGXDOQHJRSU]\
JRWRZDQLDG]LHFNDZW\P]DNUHVLH
DOHZDUWRWR]URELüERZLHPSyMĞFLH
GRSU]HGV]NRODWRNROHMQ\DOHMHGHQ
]ZDĪQLHMV]\FKÄNURNyZPLORZ\FK´
ZUR]ZRMX7ZRMHJRG]LHFND
=DLQWHUHVRZDQ\FK 5RG]L
FyZ L 2SLHNXQyZ ]DSUDV]DP\
MXĪZSLHUZV]\PW\JRGQLXOLSFD
QDF\NO]DMĊüVSHFMDOLVW\F]Q\FK
]HOHPHQWDPLSUDF\PHWRGąLQWH
JUDFMLVHQVRPRWRU\F]QHMGODG]LHFL
PáRGV]\FKSU]\JRWRZXMąF\FKVLĊ
GRVWDUWXSU]HGV]NROQHJR&HQ
WUXP3RPRF\(GXNDF\MQHMÄĝZLDW
ĩDND´WHO

