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Kilkadziesiąt godzin trwały poszukiwania zaginionego 81-latka z Nadrzecza. Od wczoraj w akcję
poszukiwawczą zaangażowanych było łącznie 90 policjantów biłgorajskiej jednostki i 64
strażaków. Przemoczony i wyziębiony mężczyzna został odnaleziony w lesie w obrębie
miejscowości Kolonia Kąty. Również kilkudziesięciu policjantów i strażaków z powiatu
lubartowskiego od wczoraj poszukiwało zaginionej kobiety. 83-latka wyszła sama do lasu na
grzyby i nie powróciła. O jej zaginięciu zaalarmowała rodzina. Zaginiona została zauważona
przez przypadkowego przechodnia około 10 km od miejsca zaginięcia. Policjanci odnaleźli
również zaginioną 83-letnią mieszkankę Soczówki.

Od kilkudziesięciu godzin trwały poszukiwania zaginionego 81-letniego mieszkańca Nadrzecza. Mężczyzna wyszedł
wczoraj około godziny 13:00 z miejsca zamieszkania nie mówiąc dokąd się udaje. Zaniepokojona rodzina początkowo
szukała 81-latka na własną rękę, następnie o zaginięciu powiadomiła biłgorajską policję. Od wczoraj w akcję
poszukiwawczą zaangażowanych było łącznie 90 policjantów biłgorajskiej jednostki i 64 strażaków. Policjanci i strażacy
przeczesywali lasy, rozpytywali mieszkańców, sprawdzali zabudowania gospodarcze i pustostany. Dzisiaj około godziny
11:00 52-letni mieszkaniec gminy Frampol jadąc na grzyby zauważył na drodze leśnej w miejscowości Kolonia Kąty
leżącego mężczyznę. Natychmiast powiadomił policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze potwierdzili, że jest to
zaginiony 81-latek z Nadrzecza. Mężczyzna wyziębiony i przemoknięty został przewieziony do szpitala w Biłgoraju.
Do zaginięcia kobiety doszło wczoraj w godzinach popołudniowych w lesie nieopodal miejscowości Nowodwór – Piaski w
gminie Lubartów. 83-latka samotnie wyszła do lasu na grzyby. Kiedy do godzin wieczornych nie powróciła rodzina
zaalarmowała policję. Kilkudziesięciu policjantów i strażaków, a także rodzina poszukiwało staruszki. Dzisiaj około
godziny 11:00 przypadkowy przechodzień zauważył dziwnie zachowująca się kobietę w Rudce Gołębskiej, miejscowości
położonej około 10 kilometrów od miejsca zaginięcia. Policjanci szybko potwierdzili, że to zaginiona 83-latka. Kobieta
nie miała żadnych obrażeń, była tylko lekko zziębnięta i przemoczona. Nie wymagała opieki lekarskiej i traﬁła do
swojego domu.
***

Rodzina zgłosiła zaginięcie kobiety, kiedy starsza pani nie pojawiała się w domu pomimo zapadającego zmierzchu. W
związku z realnym zagrożeniem zdrowia i życia kobiety, która dodatkowo cierpi na różne dolegliwości zdrowotne
wymagające systematycznego przyjmowania lekarstw, dla całego stanu osobowego opoczyńskiej policji został ogłoszony
alarm.
Na miejsce zaginięcia zostali skierowani policjanci, do poszukiwań włączyli się strażacy zarówno z państwowej jak i
ochotniczej straży pożarnej. Już niecałą godzinę od zgłoszenia jeden ze strażaków ochotników zobaczył na drodze
kobietę, której wygląd pasował do rysopisu zaginionej. Po chwili rozmowy okazało się,że jest to poszukiwana 83 latka.
Na szczęście starsza pani nie doznała żadnych urazów. Zmęczoną 83-latkę odwieziono do miejsca zamieszkania i
przekazano rodzinie.
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