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NOCNE POSZUKIWANIA SENIORKI
Data publikacji 24.06.2020

Kilka godzin trwały poszukiwania 89-letniej kobiety, która wczoraj po południu wyszła do lasu.
Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie ogłosił alarm dla policjantów. Działania
poszukiwawcze wspomagali strażacy z PSP w Sochaczewie i druhowie OSP z gminy Brochów.
Około 2. w nocy 89-latka została odnaleziona przez funkcjonariuszy Policji i przekazana pod
opiekę rodziny. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania starszej kobiety.
Wczoraj (23.06.2020 r.) około godz. 17.00 mieszkanka gminy Brochów wyszła zbierać szyszki w lesie przyległym do
Puszczy Kampinoskiej. Po dłuższej nieobecności seniorki, zaniepokojona rodzina rozpoczęła poszukiwania na własną
rękę, ale nie przyniosły one rezultatu.
Późnym wieczorem do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 89-latki. Szef
sochaczewskich policjantów ogłosił alarm dla mundurowych. Po kilkunastu minutach do jednostki przyjeżdżali kolejni
funkcjonariusze gotowi szukać kobiety.
W działaniach poszukiwawczych brał też udział przewodnik z psem tropiącym z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, a
także strażacy z KP PSP w Sochaczewie i druhowie OSP z gminy Brochów.
Poszukiwania prowadzone w deszczową noc, w lesie zawsze są trudne. Biorąc pod uwagę wiek kobiety i schorzenia
wiadomo było, że liczy się każda minuta. Istniało też ryzyko, że seniorka weszła do Puszczy Kampinoskiej.
89-letnia mieszkanka gminy Brochów mogła przejść nawet kilkanaście kilometrów. Pies podjął trop i po tym, jak
prowadził przewodnika wynikało, że kobieta długo kluczyła w lesie. Nie było jej około 9 godzin. I tak około 2 w nocy
policjanci zauważyli seniorkę w Miszorach, jak szła w kierunku przeciwnym do jej miejsca zamieszkania. Była
przemoknięta od deszczu i niosła dwa wiaderka wypełnione szyszkami. Bardzo ucieszyła się na widok funkcjonariuszy.
Policjanci zawieźli ją do domu i wezwali karetkę pogotowia. Na szczęście, seniorka nie wymagała hospitalizacji i mogła
zostać pod opieką rodziny.
Dziękujemy za pomoc wszystkim biorącym udział w poszukiwaniach.
(KWP zs. w Radomiu / dk)

