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Odurzona narkotykami kobieta próbowała odebrać swoje dziecko z przedszkola. Czujności
pracowników przedszkola i szybkie działanie policji zapobiegło tragedii i pomogła zatrzymać
dilera.
22 marca 2007 roku, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wołowie odebrał sygnał od pracowników jednego z
wołowskich przedszkoli, że po swoje dziecko zgłosiła się matka, która swoją ospałością i bełkotliwą mową wzbudziła
zaniepokojenie pracowników placówki. Do przedszkola udali się policjanci, który stwierdzili, że 40-letnia kobieta jest
najprawdopodobniej pod wpływem środka odurzającego. Przeprowadzony test potwierdził obawy policjantów i
pracowników przedszkola. Odurzona kobieta została przewieziona do Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, gdzie po
dłuższej rozmowie z policjantami przyznała się, że jest pod działaniem narkotyku o potocznej nazwie polska heroina.
Policjanci szybko ustalili i zatrzymali mężczyznę od którego kobieta kupiła narkotyk. Kobieta została zatrzymana, a
małoletnie dziecko policjanci bezpiecznie przewieźli do placówki opiekuńczej w której będzie przebywać do czasu
podęcia decyzji w tej sprawie przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.
Zaraz po "otrzeźwieniu" kobiecie zostanie przedstawiony zarzut posiadania środka odurzającego, który zagrożony jest
karą pozbawienia wolności do lat 3.
Kolejny przypadek nieodpowiedzialności rodziców to zatrzymanie przez policjantów 30-letniej kobiety, która na dwie
doby pozostawiła piątkę małoletnich dzieci.
22 marca w godzinach popołudniowych policjanci z Komisariatu Policji w Leśnej uzyskali informację od jednego z
mieszkańców Leśnej o tym, że dwa dni wcześniej matka dzieci wyszła z mieszkania pod pozorem zrobienia zakupów,
pozostawiając pod opieką sąsiadki piątkę dzieci i do chwili obecnej nie powróciła. Z informacji przekazanych przez
mężczyznę wynikało, że kobieta najprawdopodobniej przebywa gdzieś na melinie i spożywa alkohol.
Po tej informacji policjanci nawiązali kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu i Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Leśnej. Następnie policjanci udali się do miejsca, w którym miały przebywać dzieci. Tam w
mieszkaniu funkcjonariusze zastali 30-letnią kobietę - matkę dzieci, która zdążyła już wrócić do domu. Ponieważ jej
wygląd i zachowanie wskazywało, że prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu przeprowadzono badanie stanu
trzeźwości, które wykazało u niej ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Jak ustalili policjanci kobieta 20 marca otrzymała pomoc socjalną w wysokości 1000 złotych. Następnie poprosiła swoja
sąsiadkę, aby ta na 2-3 godziny zaopiekowała się jej dziećmi, gdyż w tym czasie uda się na zakupy. Sąsiadka zgodziła
się zaopiekować dziećmi. Matka pod jej opieką pozostawiła piątkę dzieci w wieku: 3 miesiące, 4, 5, 9 i 12 lat. Jak

podała matka przez dwa dni przebywała u znajomych.
Kobieta pod opieką której matka pozostawiła swoich pięcioro dzieci wcześniej decyzją sądu została pozbawiona prawa
do sprawowania opieki nad swoimi dziećmi. Ponadto kobieta ta również znajdowała się pod wpływem alkoholu.
Przeprowadzone badanie wykazało u niej 0,4 promila alkoholu w organizmie. Na miejsce wezwano pogotowie
ratunkowe, a przybyły lekarz stwierdził, że pod względem medycznym dzieciom nic nie jest. Kobieta została
zatrzymana, natomiast dzieci zostały umieszczone w domu małego dziecka.

