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SZCZYTNO, OLSZTYN: PRAWIDŁOWA REAKCJA
ZGŁASZAJĄCYCH I INTERWENCJA POLICJANTÓW URATOWAŁY
WYCIEŃCZONYCH MĘŻCZYZN
Pracownica GOPS w Jedwabnie, zaniepokojona kilkudniową nieobecnością jednego z
podopiecznych, poprosiła szczycieńskich policjantów o pomoc w jego odnalezieniu. Mieszkanka
Olsztyna zgłosiła policjantom, że niedowidzący mężczyzna nie jest w stanie wrócić samodzielnie
do domu. W obu przypadkach godna pochwały reakcja i interwencja służb uratowały życie
skrajnie wyczerpanych mężczyzn. Także zaginiony 39-latek z Dobrego Miasta, zawdzięcza swoje
życie policjantom, którzy odnaleźli go wychłodzonego w szopie.
W piątek (22.01.2016) wieczorem do dyżurnego szczycieńskiej policji zadzwoniła zaniepokojona pracownica Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie, informując, że jeden z jej podopiecznych od kilku dni nie przychodzi na
zajęcia terapeutyczne. Kobieta martwiła się, że niepełnosprawnemu i samotnemu 49-letniemu mieszkańcowi jednej z
miejscowości na terenie gminy Jedwabno mogło stać się coś złego.
Do miejsca zamieszkania mężczyzny niezwłocznie pojechali policjanci zajmujący się na co dzień poszukiwaniem osób
zaginionych oraz technik kryminalistyki. Funkcjonariusze zaniepokojeni nieporządkiem widocznym przez okna mieszkania
wezwali na miejsce strażaków i z ich pomocą wyważyli drzwi wejściowe. Po wejściu do wnętrza nieogrzewanego
mieszkania funkcjonariusze znaleźli leżącego pod kołdrą na wpół przytomnego mężczyznę. Przybyła na miejsce karetka
pogotowia zabrała 49-latka do szpitala. Obecnie przebywa on pod opieką lekarzy.
Funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
W sobotę (23.01.2016) przed godz. 17:00 52-letnia mieszkanka Olsztyna nie pozostała obojętna i nie zawahała się co
zrobić, gdy podszedł do niej nieznany mężczyzna i poprosił o pomoc. Kobieta zadzwoniła pod numer alarmowy I
poprosiła o interwencję policjantów na ul. Wilczyńskiego.
Na miejscu funkcjonariusze w rozmowie ze zgłaszającą potwierdzili, że podszedł do niej mężczyzna i poprosił ją o
pomoc. W trakcie interwencji 61-letni mężczyzna tłumaczył policjantom, że ma wadę wzroku I bardzo słabo widzi.
Dodał, że jest mu zimno i chciałby wrócić do swojego domu.
Z uwagi na to, iż mężczyzna nie potrzebował pomocy medycznej, funkcjonariusze przewieźli mieszkańca Olsztyna do
domu.
Nie była to jedyna tego typu interwencja policjantów z powiatu olsztyńskiego w ostatnim czasie.
Dwa dni wcześniej w czwartkowy wieczór (21.01.2016), 39-letni mieszkaniec gminy Dobre Miasto ubrany tylko w
letnią kurtkę, spodnie i buty wyszedł z domu i do niego nie wrócił. W piątek, kilkanaście minut po godz. 14:00 do
posterunku policji w Dywitach zgłosiła się matka mężczyzny. Kobieta poinformowała miejscowych funkcjonariuszy o

tym, że martwi się o swojego syna. Jak tłumaczyła policjantom, z uwagi na to, że nie było to pierwsze takie "wyjście"
syna, nie zgłaszała tego wcześniej. Kobieta nie wiedziała, gdzie syn przebywa dodając, że chłopak lubi spacerować po
lesie.
Policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwań 39-latka. Funkcjonariusze sprawdzili okoliczne miejscowości i pobliski
las. Kilkadziesiąt minut później, w odległości około 1 km od drogi, w opuszczonym gospodarstwie funkcjonariusze
znaleźli 39-latka. Był przykryty grubą stertą siana pod którą leżał skulony i był nieprzytomny.
Funkcjonaruisze natychmiast udzielili odnalezionemu pomocy przedmedycznej okrywając mężczyznę kocem termicznym.
Na miejsce wezwano służby medyczne. Z uwagi na to, iż 39-latek znajdował się na strychu budynku, do którego
prowadziła jedynie spróchniała drabina, konieczna była również interwencja strażaków.
Mężczyzna odzyskał przytomność. Wychłodzony traﬁł na obserwację do szpitala.
Apelujemy!

Szczególnie w okresie dużych mrozów nie bądźmy obojętni na los osób potrzebujących pomocy. Każdy taki sygnał
będzie przez nich sprawdzony. Informacje można przekazywać na numer alarmowy 997 lub 112.
Ponadto w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie uruchomiona została bezpłatna, całodobowa
infolinia numerze 0 800 165 320. To właśnie pod tym numerem telefonu osoby zainteresowane będą mogły uzyskać
informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, ﬁnansowej, prawnej i
medycznej na terenie całego województwa warmińsko - mazurskiego.
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