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ST. SIERŻ. PIOTR NAPIÓRKOWSKI PO RAZ KOLEJNY
RATOWAŁ ŻYCIE
Data publikacji 13.01.2017

Już po raz kolejny chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi postawiła st. sierż. Piotra
Napiórkowskiego - policjanta z OPP KWP w Olsztynie przed kolejną tego typu sytuacją.
Funkcjonariusz wspólnie z kolegą prowadził czynności reanimacyjne starszej kobiety.
Przypomnijmy, że podczas ostatnich 2 lat policjant już 3-krotnie ratował życie osób, które
chciały targnąć się na własne życie.
Do zdarzenia doszło wczoraj, 12.01.br., przed godziną 12.00 w Ełku. Policjanci z OPP KWP w Olsztynie patrolowali ulice,
kiedy usłyszeli drogą radiową, że na jednej z nich ratownicy medyczni udzielają pomocy medycznej starszej kobiecie.
Na miejscu okazało się, że medycy prowadzili czynności reanimacyjne 75-letniej kobiety. W pewnym momencie
ratownicy poprosili policjantów o podjęcie dalszej reanimacji. St. sierż. Napiórkowski wraz z sierż. szt. Grzegorzem
Skolimowskim prowadzili na zmianę masaż serca reanimowanej kobiety. Po około 20 minutach wspólnej współpracy
między policjantami, a ratownikami medycznymi, czynności życiowe 75-latki powróciły i ustabilizowały się. Kobieta
została przetransportowana do miejscowego szpitala.
Przypomnijmy, że podczas ostatnich 2 lat st. sierż. Piotr Napiórkowski już 3-krotnie ratował życie osób, które chciały
targnąć się na własne życie.
3 marca ubr., załoga karetki pogotowia zgłosiła oﬁcerowi dyżurnemu KMP w Olsztynie, że w mieszkaniu na ul. Tuwima
znajduje się mężczyzna, który chce podciąć sobie żyły.
Na miejsce alarmowo pojechał patrol Oddziału Prewencji KWP w Olsztynie. Policjanci po wejściu do mieszkania, w
związku z otrzymanymi wcześniej informacjami, nie wahali się ani chwili i szybko obezwładnili mężczyznę, wytrącając
mu nóż z dłoni, a następnie przekazali go pod opiekę załogi karetki pogotowia. W związku z tym, że mężczyzna miał
blisko 3 promile alkoholu w organizmie, został przewieziony do ambulatorium dla nietrzeźwych.
Następnego dnia na telefon alarmowy zadzwoniła osoba, która zgłosiła, że na pętli autobusowej w Brzezinach
mężczyzna próbuje popełnić samobójstwo. Na miejsce ponownie alarmowo pojechali policjanci Oddziału Prewencji KWP
w Olsztynie. W składzie patrolu ponownie znalazł się sierż. Piotr Napiórkowski.
Policjanci sprawdzili teren przy przystanku i w pobliskim lesie, gdzie zauważyli wiszącego na pasku od spodni
mężczyznę. Funkcjonariusze podbiegli do niego, chwycili za nogi i wspólnie zdjęli go z paska. Na szczęście mężczyzna
był jeszcze przytomny i jak się okazało, był to ten sam człowiek, który dzień wcześniej został obezwładniony przy
próbie samookaleczenia. Ponownie był pod wpływem alkoholu. Policjantom powiedział, że zrobił to, bo nie chce już żyć.
Funkcjonariusze na miejsce wezwali karetkę pogotowia, która zabrała go do szpitala.
To nie był pierwszy raz kiedy sierż. Piotr Napiórkowski - policjant z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, przyczynił się

do uratowania niedoszłego samobójcy. W marcu 2015 roku, wspólnie z kolegami z patrolu i ratownikami medycznymi
uratowali 25-latka, który chciał targnąć się na własne życie w parku przy ulicy Rataja w Olsztynie. Dzięki pomysłowości
funkcjonariuszy, którzy wykorzystali dach służbowego mercedesa sprintera, jako platformę ratunkową, mężczyznę, który
zawisł dość wysoko na drzewie, szybko i bezpiecznie zdjęto, po czym traﬁł pod opiekę lekarzy.
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