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Oławscy policjanci wspierani przez strażaków z psami przeszkolonymi do poszukiwań osób
zaginionych poszukiwali zaginionej 75-latki. Ostatecznie kobietę wypatrzyli policjanci, którzy
prowadzili poszukiwania z powietrza. Z policyjnego śmigłowca dostrzegli kobietę leżącą na polu.
Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które udzieliło jej dalszej pomocy. Natomiast
radzyńscy policjanci poszukiwali 56-letniej kobiety, która wczoraj wybrała się na przejażdżkę
rowerem po lesie i straciła orientację co spowodowało zagubienie się. Po niespełna godzinie
policjanci odnaleźli zaginioną kobietę. Cała i zdrowa wróciła do domu.
Około godz. 15. 00 oﬁcer dyżurny oławskiej policji został powiadomiony o zaginięciu 75-letniej kobiety. Rodzina na
początku szukała krewnej na własną rękę wśród sąsiadów, znajomych i w innych miejscach. Te poszukiwania jednak
nie przyniosły pożądanego rezultatu.
Policjanci po przyjęciu zgłoszenia natychmiast przystąpili do działania. Funkcjonariuszom pomagali też strażacy z psami
przeszkolonymi do poszukiwań osób zaginionych. Sprawdzono okolice domu zaginionej oraz pola i teren leśny. Do
działań włączyli się też funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy wykorzystując policyjny
śmigłowiec sprawdzali teren z powietrza.
To właśnie policjanci z helikoptera dostrzegli leżącą na polu osobę. Okazało się, że była to zaginiona kobieta. Na
miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które udzieliło kobiecie dalszej pomocy.
***
Wczoraj po godzinie 15:00 dyżurny radzyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania
Ratunkowego o fakcie zagubienia się w lesie kobiety, która próbuje znaleźć prawidłową drogę do domu od 3 godzin.
Mieszkanka Warszawy, która posiada działkę letniskową w jednej z miejscowości w gminie Radzyń Podlaski wybrała się
na przejażdżkę rowerową w kierunku miejscowości Lisiowólka przez las. Jadąc drogą leśną którą ostatni raz
przemierzała ok. 30 lat temu straciła orientację w terenie. Niezwykle pomocnym tutaj narzędziem okazał się telefon
komórkowy, dzięki któremu mogła powiadomić radzyńską Policję, której dyżurny poinstruował kobietę w jaki sposób ma
postępować. Natychmiast skierował w miejsce zgłoszenia dwa patrole Wydziału Prewencji. Policjanci rozpoczęli
poszukiwania. Funkcjonariusze w trakcie poszukiwań włączali sygnały dźwiękowe. Dyżurny radzyńskiej komendy
jednocześnie był w kontakcie z zaginioną i policjantami, dając im wskazówki przemieszczania się kobiety. Około godz.
16:00 56-letnia mieszkanka Warszawy została odnaleziona.
Policjanci pomogli jej wydostać się na główny szlak komunikacyjny, gdzie kobieta ruszyła w drogę do domu.
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