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OLSZTYN: POLICJANCI PRZEKAZALI 3-LETNIEJ EMILCE
ODZYSKANY APARAT SŁUCHOWY
Dzięki zaangażowaniu policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i ich współpracy z
mediami, poszukiwania elementu aparatu słuchowego, który w kwietniu zgubiła 3-letnia Emilka,
zakończyły się sukcesem. Dziś policjanci przekazali dziewczynce brakujący element, który został
przesłany na adres komendy.
Od połowy kwietnia funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zmagali się z poszukiwaniami osoby, która
w rejonie Zatorza znalazła element aparatu słuchowego należącego do 3-letniej Emilki. Dziewczynka zgubiła go podczas
spaceru w okolicy ul. Kolejowej na Zatorzu, co jej mama zauważyła dopiero w domu.
Zdarzenie zostało zgłoszone w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, gdzie policjanci rozpoczęli dochodzenie w
kierunku przywłaszczenia mienia. Szczegółowej analizie został poddany zabezpieczony wcześniej monitoring. Na
podstawie uzyskanych nagrań sporządzono rysopis kobiety, która w czasie gdy element aparatu został zgubiony, była
najbliżej tego miejsca.
Policjanci informację odnośnie zagubionego aparatu, włącznie z nagraniami z monitoringu, przekazali lokalnym
dziennikarzom i poinormowali biuro rzeczy znalezionych, ośrodek informacji dla osób niesłyszących i ośrodek szkolno –
wychowawczy dla dzieci niesłyszących w Olsztynie. Historia 3-letniej Emilki, która nie mogła normalnie funkcjonować
bez aparatu słuchowego spotkała się z wielkim zainteresowaniem społeczeństwa. Do jednostki policji zgłaszały się
osoby chcące pomóc Emilce w jej trudnej sytuacji. Dużą rolę w odnalezieniu aparatu odegrały również media lokalne i
krajowe, ponieważ prośba o zwrócenie urządzenia dotarła w każdy zakątek naszego kraju.
Dziś policjanci otrzymali kopertę zaadresowaną na adres Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, po otworzeniu której
okazało się, że w środku znajduje się aparat słuchowy. Jak się okazało, jest to poszukiwane od miesiąca urządzenie
niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka. Policjanci przekazali matce odzyskany aparat. Kobieta nie potraﬁła ukryć
wielkiego wzruszenia.
Pelniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie Adam Rudnicki dziękuje wszystkim osobom
zaangażowanym w tą sprawę, a w szczególności osobie, która przesłała na adres komendy element aparatu
słuchowego.

