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Z chwilą, gdy temperatury na zewnątrz, zwłaszcza w nocy są bliskie zera bądź spadają kilka
kresek poniżej, policjanci powiatu krośnieńskiego prowadzą kontrole miejsc, w których mogą
przebywać narażone na wychłodzenie osoby. Funkcjonariusze monitorują sytuację osób
bezdomnych, nieporadnych życiowo, a także zwracają uwagę na nietrzeźwych. W tym
szczególnym okresie prosimy wszystkich o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę.
Informując służby o takich osobach, ratujesz im zdrowie, a nawet życie.
Za oknem śnieg i mróz. To wymarzona pogoda na sanki i zabawy na śniegu. Nie jest to jednak ulubiona pora roku dla
osób, które nie mają własnego domu, a przed chłodem szukają schronienia w pustostanach, na dworcach, w altanach,
czy też opuszczonych garażach. Wyganiani z ciepłych piwnic czy też klatek schodowych tułają się by znaleźć ciepły
kąt. Policjanci monitorując sytuację takich osób prowadzą kontrole miejsc, w których mogą przebywać, proponując im
przemieszczenie się do noclegowi, a także wskazują punkty gdzie mogą otrzymać ciepły posiłek. Poza bezdomnymi,
narażone na wychłodzenie są także osoby nadużywające alkoholu, które często nie są w stanie dojść do miejsca
zamieszkania. Policjanci zastają ich, gdy skuleni siedzą na ławkach w parku, pod sklepem, czy też leżą na trawniku. Ze
względu na ilość spożytego przez nich alkoholu dużo bardziej narażeni są na upadek oraz wychłodzenie organizmu.
Pamiętajmy, że tacy ludzie wymagają od nas szczególnej pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci
ciepło. Na szczególną uwagę zasługują również osoby starsze, nieporadne życiowo, w trudnej sytuacji materialnej, czy
też schorowane i samotnie zamieszkujące, dla których codzienne czynności mogą stanowić nie lada wyzwanie. Dlatego
jeśli wiemy, że w okolicy mieszka taka osoba, odwiedźmy ją i zapytajmy czy nie potrzebuje pomocy na przykład w
wyprowadzeniu psa, zrobieniu zakupów, wykupienia leków, czy też w innej czynności, która może stanowić dla niej
problem. Informacje o takich osobach można także przekazywać policjantom oraz pracownikom ośrodka pomocy
społecznej, którzy z pewnością odwiedzą potrzebujących i ustalą z nimi zakres udzielenia pomocy.
Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych,
którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, by uchronić
kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.
Informujemy, że na terenie Gubina funkcjonuje:
noclegownia dla Osób Bezdomnych prowadzona przez Żarską Spółdzielnię Socjalną i mieści się ona przy ulicy
Gdańskiej 17, czynna w godzinach 18:00 - 8:00, można także otrzymać suchy prowiant
jadłodajnia ulica Królewska 1, telefon 68 359 44 01, w której w godzinach 10.30 – 12.30 otrzymamy ciepły
posiłek.
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