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POLICJANCI RATUJĄ BEZDOMNYCH
Data publikacji 09.02.2018

Policjanci pomogli bezdomnemu, który w nocy zasnął na ławce pod jednym z jeleniogórskich
sklepów. Jego życie w związku z niską temperaturą panującą w ostatnich kilku dniach było
zagrożone. Mężczyzna został przewieziony do ogrzewalni. Z kolei dwóch bezdomnych w wieku 39
i 43 -lata zostało uratowanych przez łódzkich policjantów. Mężczyźni, odnalezieni zostali w
jednym z pustostanów na osiedlu Retkinia. Znajdowali się w stanie skrajnego wyczerpania.
Gdyby, nie szybka pomoc dzielnicowych z III Komisariatu KMP w Łodzi, mogłoby dojść do
tragedii.
Policjanci jeleniogórscy od początku trwania akcji „Zima 2017/2018” systematycznie sprawdzają miejsca, w których
mogą przebywać osoby bezdomne i potrzebujące pomocy. Reagują również na każdy sygnał od mieszkańców, który
wskazuje na konieczność pomocy osobom bezdomnym.
9 lutego br. po północy na ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze, funkcjonariusze z Referatu Patrolowo - Interwencyjnego
tutejszej komendy miejskiej, znaleźli 44 - letniego mężczyznę, który spał na ławce pod jednym ze sklepów. W związku
z tym, że temperatura powietrza była niska, a mężczyzna był bez ciepłej odzieży, policjanci zaproponowali mu
przewiezienie do jeleniogórskiej ogrzewalni. Mężczyzna wyraził zgodę, gdyż jak podał, jest osobą bezdomną i nie
możliwości spędzenia nocy w jakimkolwiek mieszkaniu.
Pamiętajmy!
Nie bądźmy obojętni na los innych. Każde zgłoszenie o siedzącym, śpiącym czy leżącym na mrozie
człowieku potrzebującym pomocy może zapobiec tragedii. Informacje można przekazywać na numer
telefonu pogotowia policyjnego 997 lub do najbliższej jednostki policji.
***
8 lutego br. w związku ze znacznym spadkiem temperatur, dzielnicowi w ramach prowadzonego obchodu kontrolowali
miejsca, gdzie zazwyczaj gromadzą się osoby bezdomne. W jednym z pustostanów na ulicy Maratońskiej, policjanci
odnaleźli dwóch wyziębionych mężczyzn. Obaj mieli problem z poruszaniem się. Na miejsce wezwana została karetka
pogotowia. Stan zdrowia jednego z bezdomnych był na tyle poważny, że został przewieziony do szpitala. Na szczęście,
tym razem pomoc nadeszła w odpowiednim czasie.
Policja apeluje:
Zwracajmy uwagę na los osób bezdomnych, każdy napotkany przypadek, gdzie zagrożone jest życie takich
osób zgłaszajmy na numer alarmowy Policji - 997 lub 112. Każdy przekazany sygnał zostanie sprawdzony i

może urtatować komuś życie.
(KWP we Wrocławiu / KWP w Łodzi / mg)

