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URATOWANY DZIĘKI WSPÓLNEJ AKCJI
Data publikacji 04.01.2012

Szybka reakcja polskiej Policji i natychmiastowe przekazanie informacji stronie niemieckiej
pozwoliło na uratowanie mężczyzny, który w jednej z miejscowości po zachodniej stronie Odry
próbował odebrać sobie życie. W działaniach skutecznie pośredniczyli policjanci z Centrum
Współpracy w Świecku.
Policjanci z punktu kontaktowego Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy w
Świecku w skuteczny sposób pośredniczyli w przekazaniu informacji, która pozwoliła
na uratowanie życia człowieka w niemieckiej miejscowości Weißwasser. Do
wydarzenia doszło w poniedziałek (3 stycznia 2012), po godz. 22. Wówczas to
oﬁcer dyżurny Komendy powiatowej policji w Żarach odebrał zgłoszenie od
mieszkańca tego powiatu. Polak w dramatycznych słowach informował, że jego
znajomy, mieszkający na stałe na terenie Niemiec, prawdopodobnie zażył większą
ilość leków, poczym przestał odbierać telefon.
Sytuacja była poważna, a o uratowaniu życia człowieka mogła decydować każda
chwila. Żarscy policjanci uzyskany sygnał błyskawicznie przekazali swym kolegom z
Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy w Świecku. Ta nadgraniczna komórka
bardzo często pośredniczy w przepływie informacji po obydwu stronach Odry. Tym
razem polscy policjanci pilny komunikat przesłali swoim kolegom w miejscowości
Weißwasser. Ci szybko przystąpili do działania, jednak z uwagi na rozległy teren
potrzebowali konkretnych wskazówek. Aby je uzyskać, polska Policja dowiozła
mężczyznę, który poinformował o całej sytuacji, pod samą granicę. Tam przejęli go
koledzy z Niemiec. Następnie działające wspólnie służby dotarły na teren ogrodów
działkowych w niemieckiej miejscowości. Tam odnaleziono 63-letniego mężczyznę.
Jak się okazało, pomoc przybyła na czas. Człowiek ten, pomimo zażycia znacznej
ilości silnych leków, żył. Mężczyznę szybko przewieziony do szpitala, gdzie uzyskał
niezbędną pomoc.
Poniedziałkowa akcja jest kolejnym już przykładem skutecznej wymiany informacji pomiędzy lubuską Policją a
policjantami z Niemiec. Wzajemne sąsiedztwo praktycznie każdego dnia wiąże się ze ścisłą współpracą tych służb.
Gwarantuje ona, jak w opisanym przypadku, nie tylko sprawne i skuteczne zatrzymywanie sprawców przestępstw i
odzyskiwanie skradzionego mienia, ale także decyduje o możliwości uratowania ludzkiego życia.
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