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POLICJANCI URATOWALI NIEDOSZŁYCH SAMOBÓJCÓW
Data publikacji 06.07.2016

Po raz kolejny lubuscy policjanci udowadniają, że na każdy sygnał o zagrożeniu czyjegoś życia
czy zdrowia reagują błyskawicznie i co najważniejsze skutecznie. Młody mężczyzna wszedł na
słup wysokiego napięcia i groził, że popełni samobójstwo. Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Żarach, którzy przybyli na miejsce, bezpiecznie sprowadzili go na ziemię. Ludzkie życie
uratowali też funkcjonariusze z Łomży - udaremnili samobójstwo mężczyzny, który chciał się
powiesić.

KWP Gorzów Wlkp.

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy (4 lipca) wieczór w jednej z małych miejscowości w powiecie żarskim. Do oﬁcera
dyżurnego dodzwonił się młody mężczyzna, który poinformował, że chce popełnić samobójstwo. Dyżurny skierował na
miejsce patrol: st. sierż. Damiana Musiał oraz st. post. Krystiana Sowę.
Policjanci we wskazanym miejscu zastali mężczyznę, który siedział na samej górze słupa wysokiego napięcia. Krzyczał,
że chwyci za kable energetyczne i się zabije, jeżeli ktoś się do niego zbliży. Interweniujący policjanci, prowadząc z nim
w bezpiecznej odległości rozmowę, wzbudzili w 24-latku na tyle zaufania, że pozwolił im podejść do siebie nieco bliżej.
Wówczas wykorzystując chwilę nieuwagi, natychmiast weszli na słup i przytrzymali mężczyznę, by ten nie chwycił za
przewody. Mundurowym pomógł jeden z mieszkańców, podstawiając drabinę po której siłą, lecz bezpiecznie sprowadzili
24-latka na ziemię.
Na miejsce przybyło pogotowie, które przetransportowało mężczyznę do szpitala. Dzięki opanowaniu i profesjonalizmowi
żarskich policjantów udało się uniknąć tragedii, która była właściwie o krok.
--Dziś po północy, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Łomży odebrał dramatyczne zgłoszenie. Z informacji wynikało, że
przebywający na terenie gminy Wizna mężczyzna może targnąć się na własne życie. Natychmiast we wskazane miejsce
skierowani zostali policjanci z wydziału patrolowo – interwencyjnego.

Na miejscu, za sklepem, mundurowi zauważyli mężczyznę w pozycji półleżącej, ze sznurem owiniętym wokół szyi. Nie
dawał on oznak życia. Funkcjonariusze szybko zdjęli pętlę i przystąpili do ratowania człowieka. Po sprawdzeniu
czynności życiowych okazało się, że mężczyzna oddycha. Monitorując jego stan, policjanci oczekiwali na przyjazd
wezwanej na miejsce karetki pogotowia, a następnie przekazali desperata pod opiekę medyczną.
33-latek został przewieziony do szpitala. Dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu policjantów udało się uratować
bezcenne ludzkie życie.
(KWP w Gorzowie Wlkp. / KWP w Białymstoku / ms)

