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DZIELNICOWI URATOWALI ŻYCIE KOBIECIE, KTÓRA
PRZEBYWAŁA W PUSTOSTANIE
Data publikacji 20.01.2022

Podczas wspólnych działań policjantów oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej dzielnicowi z
Kolbud uratowali życie kobiecie, która przebywała w jednym ze sprawdzanych pustostanów. 49latka była wycieńczona, a kontakt z nią był utrudniony. Została przewieziona wezwaną przez
mundurowych karetką do szpitala.

Prowadzone przez okres jesienno-zimowy wspólne z działania ukierunkowane dla osób bezdomnych oraz potrzebujących
mają na celu m.in. przeciwdziałanie tragicznym w skutkach następstwom niskich temperatur. Policjanci wraz z
pracownikami GOPS-ów oraz MOPS-u regularnie sprawdzają pustostany, rejony działek ogrodniczych oraz inne miejsca,
gdzie zwyczajowo przebywają osoby narażone na wyżej wymienione zagrożenia.
Podczas kolejnych już działań wczoraj, 19 stycznia, policjanci dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kolbudach (p. gdański)
uratowali życie 49-letniej kobiecie. W trakcie cyklicznego sprawdzania pustostanów na terenie gminy policjanci zaważyli
w jednym z budynków kobietę, która była poważnie osłabiona, wręcz wycieńczona. Był z nią utrudniony kontakt, nie
była w stanie samodzielnie się poruszać. Mundurowi natychmiast wezwali na miejsce karetkę pogotowia i do czasu jej
przyjazdu udzielali potrzebującej pomocy przedmedycznej.
Kobieta została odwieziona do szpitala. Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że gdyby nie działania policjantów
jej życie mogło być zagrożone.
Policjanci po raz kolejny apelują: nie bądź obojętny wobec osób narażonych na wychłodzenie. Osoby starsze,

nieporadne, czasami pod wpływem alkoholu są szczególnie narażone na tragiczne skutki niskich temperatur.
W razie zauważania takiej osoby nie wahaj się zareagować! Czasami jeden telefon może uratować komuś życie!
Poniżej po raz kolejny przedstawiamy kilka miejsc, gdzie potrzebujący z terenu powiatu gdańskiego znajdą pomoc:
Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT ul. Kochanowskiego 7A, 80-402 Gdańsk
Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Dom dla Bezdomnych i Najuboższych ul. Sztutowska 16A, Gdańsk
Stowarzyszenie RYTA ul. Piaskowa 9, 83-011 Wiślinka
Ogrzewalnia „Przystań” ul. Mostowa 1a, 80-778 Gdańsk
Stowarzyszenie „Prometeusz” ul. Zakopiańska 40, 80-139 Gdańsk
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „Agape” ul. Mickiewicza 32, Nowy Staw
Stowarzyszenie Dom ul. Wybickiego 37, 83-050 Kolbudy
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym i Bezdomnym WIGOR ul. Kasztanowa 35
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