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POLICJANCI URATOWALI MĘŻCZYZN, KTÓRZY CHCIELI
TARGNĄĆ SIĘ NA SWOJE ŻYCIE
Data publikacji 22.06.2017

Wrocławscy policjanci uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na własne życie i siedział
już na krawędzi dachu. Z uwagi na posiadaną informację, że usiłował on już wcześniej popełnić
samobójstwo, niezbędne były natychmiastowe działania. Zaangażowanie negocjatora policyjnego,
a także rozmowy prowadzone wcześniej z desperatem przyniosły pożądany efekt i mężczyzna
opuścił dach. Szczęśliwie zakończyły się wczorajsze poszukiwania 57-letniego mieszkańca
Chełma. Mężczyzna wyjechał z osiedla użytkowanym przez siebie samochodem, po czym udał się
w kierunku gminy Wierzbica. Ze zgłoszenia wynikało, że może targnąć się na swoje życie, jak
też być pod działaniem alkoholu. Policjanci szukali go przez kilka godzin patrolując okoliczne
drogi. Znaleźli go na terenie jednej z miejscowości.
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Leśnicy otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, z którego wynikało, że
jej mąż prawdopodobnie będzie chciał popełnić samobójstwo. Zgłaszająca poinformowała też, że nie jest to jego
pierwsza próba. Policjanci niezwłocznie pojechali pod wskazany adres.
Na miejscu okazało się, że mężczyzna siedział już na krawędzi dachu. Policjanci po wstępnej rozmowie z desperatem
podjęli natychmiastowe działania. Zaangażowali do akcji negocjatora policyjnego i prowadzone z mężczyzną rozmowy
przyniosły pożądany efekt. Opuścił on dach i traﬁł pod opiekę specjalistów.
***
Wczoraj tj. 21 czerwca br. przed południem dyżurny chełmskiej komendy został powiadomiony o tym, że po terenie
powiatu chełmskiego przemieszcza się opel vectra. Ze zgłoszenia wynikało, że 57-letni chełmianin, który siedzi za
kierownicą może targnąć się na swoje życie oraz być pod działaniem alkoholu. Ustalono, że samochód ten może
poruszać się po terenie gminy Wierzbica. Policjanci przez kilka godzin szukali zaginionego patrolując okoliczne tereny i
drogi. Mężczyzna ten został znaleziony około godziny 16.30 na terenie tej gminy. Był nietrzeźwy. Po przebadaniu przez
personel medyczny został przekazany pod opiekę rodziny. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
(KWP we Wrocławiu/ KWP w Lublinie/ mw/ mg)

