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86-LETNI GRZYBIARZ ODNALEZIONY. POLICJANCI APELUJĄ O
ROZWAGĘ
Kilkudziesięciu funkcjonariuszy prowadziło poszukiwania 86-latka. Zaginięcie mężczyzny, który
wybrał się na grzyby, zgłosiła w piątek jego córka. Seniora zauważyli funkcjonariusze z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej. Mężczyzna traﬁł pod opiekę lekarzy.
Dyżurny Komisariatu Policji w Łapach, w miniony piątek przed godziną 21.00, otrzymał
zgłoszenie dotyczące zaginięcia 86-latka. Z uzyskanych informacji wynikało, że senior
udał się po godzinie 14.00 na grzyby i do momentu zawiadomienia nie nawiązał z nikim
kontaktu. Wcześniej przez kilka godzin poszukiwania na własną rękę prowadziła
rodzina mężczyzny oraz jego sąsiedzi. W związku z zaistniałą sytuacją w jednostce
Policji w Łapach został ogłoszony alarm i wszczęto poszukiwania 86-latka. Do akcji
włączyli się również funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku,
przewodnicy psów tropiących z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy
Miejskiej Policji w Białymstoku oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni
Kościelnej i Iwanówce. Mundurowi sprawdzali pobliskie kompleksy leśne, zabudowania i
pustostany. Policjanci szukając zaginionego kontaktowali się również z pobliskimi
placówkami zdrowia. Po kilku godzinach działania przerwano ze względu na późną porę
nocną. Miały być one kontynuowane od samego rana. Wracający z akcji strażacy z OSP
w Turośni Kościelnej po godzinie 2.00, w pobliżu miejscowości Pomigacze, zauważyli
poszukiwanego 86-latka. Zdezorientowanego mężczyznę odwieziono do miejsca
zamieszkania, gdzie został przekazany wezwanej tam załodze karetki pogotowia.

Policjanci apelują, aby wybierając się na grzyby pamiętać o kilku zasadach:
·

przed wyjściem należy poinformować bliskich o wyprawie do lasu oraz wskazać im okolicę, w której będziemy przebywać;

·

określić, kiedy zamierzamy wrócić;

·

do lasu najlepiej wybierać się w kilka osób; kiedy jedna z nich się zgubi w lesie należy o tym fakcie powiadomić najbliższą

jednostkę Policji, by jak najszybciej rozpocząć akcję poszukiwawczą;
·

należy zabrać ze sobą do lasu telefon komórkowy z naładowaną baterią;

·

kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia tak, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego

wyruszyliśmy;
·

nie wybierajmy się do lasu po zmierzchu oraz w złą pogodę.
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