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POLICJANCI ZAPOBIEGLI TRAGEDIOM
Data publikacji 31.07.2018

Błyskawiczna interwencja policjantów zapobiegła próbie samobójczej 15-letniej głogowianki.
Nieletnia przebywała w swoim mieszkaniu siedząc na oknie po zewnętrznej stronie parapetu.
Była bardzo zdenerwowana i roztrzęsiona. Twierdziła, że nie chce już żyć i ma zamiar skoczyć.
Policjanci wykorzystując moment nieuwagi wciągnęli ją do mieszkania. Natomiast funkcjonariusze
z Posterunku Policji w Dygowie uratowali mężczyznę, który usiłował popełnić samobójstwo.
Mundurowi przywrócili funkcje życiowe 30- latkowi. Również dzięki szybkiej reakcji policjantów,
żyje 50 letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego. Mężczyzna usiłował targnąć się na swoje życie.
Krakowscy kryminalni uratowali życie mężczyzny, który targnął się na swoje życie zażywając
znaczne ilości tabletek. Dzięki policjantom żyje.

mł. asp. Rafał Motała i st. sierż. Paweł
Stachowiak

Do zdarzenia doszło 28 lipca br. na jednym z głogowskich osiedli. Oﬁcer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w
Głogowie otrzymał telefoniczną informację o kobiecie, która ma siedzieć na oknie w jednym z mieszkań i
prawdopodobnie chce popełnić samobójstwo. Natychmiast skierowano na miejsce podległe służby.
Policjanci po przybyciu weszli do mieszkania i rozpoczęli rozmowę z 15-latką, usiłując odwieść ją od zamiaru
popełnienia samobójstwa. Nieletnia była bardzo zdenerwowana i roztrzęsiona. Swoje zachowanie tłumaczyła względami
osobistymi. Wykorzystując sytuację i nieuwagę nastolatki policjanci wciągnęli ją do mieszkania. Ich reakcja był
błyskawiczna i skuteczna.

Podczas dalszych czynności okazało się, że 15-latka była nietrzeźwa, miała prawie 1,5 promila alkoholu we krwi.
Dziewczyna została przewieziona przez pogotowie ratunkowe do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.
***
Dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie od kobiety, który oświadczyła, że jej konkubent chce popełnić samobójstwo.
Informacja natychmiast przekazana została będącemu najbliżej zdarzenia patrolowi z posterunku Policji w Dygowie.
Funkcjonariusze mł. asp. Rafał Motała – dzielnicowy z Posterunku Policji w Dygowie oraz st. sierż. Paweł Stachowiak z
Ogniwa Patrolowego, którzy dotarli we wskazane miejsce na polnej drodze zauważyli leżącego mężczyznę.
Funkcjonariusze ustalili, że chwilę wcześniej przed ich przybyciem 30-latek został odcięty z pętli przez sąsiada.
Mężczyzna nie oddychał, nie był wyczuwalny puls. Policjanci przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po kilku
minutach mężczyźnie wróciły funkcje życiowe. Na miejsce dotarła również załoga pogotowia ratunkowego, która zabrała
oddychającego lecz nieprzytomnego mężczyznę do szpitala w Gryﬁcach. Szybka i sprawna reakcja funkcjonariuszy
zapobiegła tragedii.
***
Wczoraj około godziny 21.00 sierż. Paweł Czyżo i st. sierż. Marcin Myszka zostali skierowani na jedno z osiedli domów
jednorodzinnych w powiecie biłgorajskim gdzie według zgłoszenia mężczyzna chce popełnić samobójstwo. Policjanci z
użyciem sygnałów pojazdu uprzywilejowanego niezwłocznie pojechali pod wskazany adres. Na miejscu zastali żonę 50latka, zapłakana kobieta powiedziała policjantom, że jej mąż poszedł na strych budynku z zamiarem popełnienia
samobójstwa.
Policjanci niezwłocznie pobiegli we wskazane miejsce i zauważyli wiszącego mężczyznę. Unieśli nieprzytomnego a
następnie odcięli zaciśniętą na jego szyi pętlę. Mężczyzna był nieprzytomny, policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i
wezwali załogę karetki pogotowia. 50-latek był nietrzeźwy. Miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Został
przewieziony do szpitala a następnie umieszczony na oddziale dla osób nietrzeźwych w Zamościu.
Każdy z nas ma w życiu gorsze i lepsze chwile. Pamiętajmy, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeśli potrzebujemy pomocy
nie wstydźmy się o nią prosić. Nie podejmujmy decyzji, których skutki mogą być tragiczne dla nas lub naszych
bliskich. Policjanci przypominają, że istnieje szereg instytucji, które niosą pomoc osobom potrzebującym.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 13, tel. 84 686-23-58. Poradnictwo
psychologiczne, dyżur psychologa: Biłgoraj, ul. Lubelska 16 we wtorki w godz. 11:30 -16:30.
Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Biłgoraju ul. Kościuszki 13,
tel. 84 686-23-58.
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ul. Polna 1, tel. 997 lub 112.
Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, tel. 84 686-87-60.
Sąd Rejonowy w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, tel. 84 686-28-14.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, tel. 84 686-69-49.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10 (piętro II), w godz. 7.30-15.30, tel. 84
686-41-82. Dyżur psychologa: poniedziałek 15.30-19.30, wtorek–czwartek 11.30-19.30, środa 7:30-15:30, piątek
15:30-19:30. Dyżur prawnika środa 15.00-18.00.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju, ul. Plac Wolności 16, tel. 84 686-96-07. W
ramach prac Komisji funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, dyżury pełnią członkowie Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we wtorki w godz. 16:00-18:00 w Urzędzie Miasta Biłgoraj, pokój Nr 6
tel. 84 686-96-07.
Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra” w Biłgoraju ul. Lubelska 16, tel. 84 686-46-69. Dyżur psychologa
we wtorek w godz. 16:00-19:00, środa 8.30-10.30, czwartek 16:00-19:00, tel. 84 686-46-69.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju, ul. Dąbrowskiego 15, tel. 84
688-01-05. W Poradni działa: Punkt Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-19.00, tel. 84 688-01-05.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43, tel. 84 686-10-66. Młodzieżowy Telefon

Zaufania 9288
Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, tel.84 542-08-10 lub 84 688-09-48. Dyżur psychologa
w środy w godz. 10.00-11.00.
***
27 lipca br., po godz. 20.00 do dyżurnego Komisariatu VIII Policji w Krakowie zadzwonił mężczyzna, informując o
zamiarze popełnienia samobójstwa po czym się rozłączył. Zgłoszenie spotkało się z natychmiastową reakcją oﬁcera
dyżurnego. Policjant niezwłocznie podjął wielokierunkowe działania, aby jak najszybciej odnaleźć mężczyznę i zapobiec
tragedii.
Intensywne działania operacyjne oraz determinacja biorących w nich udział funkcjonariuszy szybko doprowadziły do
trafnego wytypowania adresu, gdzie mógł przebywać mężczyzna. Policjanci służby kryminalnej błyskawicznie udali się
do jednego z nowohuckich mieszkań, w którym odnaleźli poszukiwanego 46-latka. Mężczyzna żył, ale był w bardzo
złym stanie psychicznym. Przyznał, że nie tylko zażył znaczne ilości medykamentów, ale także ostrym narzędziem
poranił swoje ciało.
Policjanci natychmiast wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, którym człowiek ten został przewieziony do szpitala,
gdzie uzyskał specjalistyczną pomoc medyczną.
Profesjonalna koordynacja akcji poszukiwawczej przez dyżurnego oraz błyskawiczna reakcja funkcjonariuszy
kryminalnych, biorących udział w czynnościach doprowadziły do uratowania krakowianinowi życia.
(KWP we Wrocławiu / KWP w Szczecinie / KWP w Lublinie / mg / kp / mg)

