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SZCZĘŚLIWY FINAŁ POSZUKIWAŃ
Dzięki kilkugodzinnym działaniom poszukiwawczym, udało się odnaleźć kobietę będącą w
zaawansowanej ciąży, która oddaliła się z miejsca zamieszkania. Kobieta, odnaleziona na terenie
jednego z okolicznych kamieniołomów, przede wszystkim z uwagi na stan ciąży, została
przewieziona karetką pogotowia do szpitala. Błyskawiczne działania policjantów ze Strzelec
Krajeńskich doprowadziły do odnalezienia 54-letniej kobiety. Dzięki rodzinie zaginionej kobiety,
która szybko sprawę zgłosiła Policji kryminalni w godzinę po zgłoszeniu, odnaleźli 54-latkę.
Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ kobieta była poważnie chora.
W godzinach popołudniowych oﬁcer dyżurny strzelińskiej Policji został powiadomiony przez jednego z pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o fakcie oddalenia się z miejsca zamieszkania 38-letniej kobiety, która była w
zaawansowanej ciąży. Z relacji zgłaszającego wynikało, że jej miejsce pobytu nie jest znane.
Natychmiast zostało powiadomione pogotowie ratunkowe ponieważ istniało zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety.
Policjanci niezwłocznie też podjęli działania poszukiwawcze. Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania prowadzone były
również z udziałem ratownika z jednostki ratowniczo-gaśniczej ze Strzelina.
Działania zakończyły się szczęśliwie. Po kilku godzinach prowadzonej akcji kobieta została odnaleziona na terenie
jednego z okolicznych kamieniołomów. Następnie, przede wszystkim z uwagi na stan ciąży, odnaleziona została
przewieziona karetką pogotowia do szpitala we Wrocławiu.
***
Działania policjantów w trakcie poszukiwań osób zaginionych muszą być szybkie i skuteczne. Nie ma miejsca o
najmniejszy błąd czy chwilę zawahania. Od prawidłowo przeprowadzonych działań zależy przecież ludzkie zdrowie, a
nawet życie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku poszukiwań osób schorowanych, starszych i dzieci, kiedy zdrowie
i życie jest szczególnie zagrożone. W takich sytuacjach często podnoszony jest alarm dla całej jednostki Policji, tak aby
poszukiwania szybko pozwoliły doprowadzić do szczęśliwego zakończenia.
W poniedziałek (4 czerwca) policjanci ze Strzelec Krajeńskich dostali informację od zaniepokojonej rodziny 54-letniej
kobiety, która wyszła z domu i już do niego nie powróciła. Sytuacja była bardzo poważna, bo jak informowała rodzina,
zaginiona miała problemy ze zdrowiem i nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji kluczowe są
działania podjęte bezpośrednio po zgłoszeniu, kiedy są największe szanse na odnalezienie osoby zaginionej całej i
zdrowej. Poszukiwania w pobliżu miejsca zamieszkania kobiety niestety nie przyniosły rezultatu. Jednak doświadczenie
kryminalnych w podobnych sytuacjach poparte znajomością okolicznego terenu szybko pozwoliło na doprowadzenie do
szczęśliwego ﬁnału. Policjanci odnaleźli 54-latkę niedaleko drogi prowadzącej z Dobiegniewa w kierunku Wałcza. Kobieta
zdezorientowana błąkała się na boso po okolicznym lesie. Dzięki szybkiemu zgłoszeniu od rodziny i skutecznej pracy
policjantów zaginiona traﬁła pod opiekę medyków.
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