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MUNDUROWI URATOWALI DESPERATA
Data publikacji 01.07.2022

Wczoraj mundurowi z komisariatu na toruńskim Podgórzu uratowali mężczyznę, który próbował
popełnić samobójstwo. Dzięki błyskawicznej i zdecydowanej reakcji funkcjonariusze w porę zdjęli
desperata z barierki wiaduktu nad trasą S-10. 72-latkowi nic się nie stało, traﬁł pod opiekę
lekarzy.
Wczoraj, 30.06.2022 roku, około 18:45 mundurowi z komisariatu na toruńskim Podgórzu, patrolujący okolice poligonu
wojskowego, na wiadukcie nad trasą S-10 na wysokości ul. Drzymały zauważyli mężczyznę, który dziwnie się
zachowywał. Asp. Przemysław Stachowski i mł. asp. Daniel Wiśniewski, którzy na co dzień wykonują obowiązki na
stanowisku kierowania jako dyżurny i zastępca, tego dnia pełnili służbę dodatkową (ponadnormatywną). Mundurowi
zauważyli, że mężczyzna podszedł do barierki wiaduktu i wychylił się przez nią. Wszystko wskazywało, że chce z niego
skoczyć wprost pod pędzące dołem samochody. Mężczyzna miał na uszach słuchawki, więc funkcjonariusze po cichu
zbliżyli się do niego, uchwycili i zdjęli z barierki. 72-latek przyznał, że chciał targnąć się na swoje życie. Na szczęście,
dzięki reakcji policjantów, nie doszło do tragedii. Mężczyzna traﬁł pod opiekę lekarzy, po czym został
przetransportowany do placówki zdrowia.
Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile.
Czasem nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które
pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na
terenie miasta znajduje się wiele instytucji pomocowych, między innymi miejski ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki
interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi
pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.
Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz
Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw
Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).
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