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POLICJANCI ZNÓW NA RATUNEK
Data publikacji 23.11.2021
Policjanci z komisariatu w Wawrze pomogli pokrzywdzonemu zaatakowanemu przez psa. Zwierzę odgryzło
mężczyźnie część nosa. Organ musiał jak najszybciej znaleźć się w szpitalu przy ulicy Szaserów, gdzie z
Sulejówka traﬁł pacjent. Nos miał dowieźć przyjaciel pokrzywdzonego, niestety traﬁł na godziny
największego ruchu i to na niezwykle zatłoczonej trasie. Poprosił o pomoc spotkanych po drodze
policjantów. Mundurowi interweniujący w związku z kolizją przekazali dalsze czynności policjantom ruchu
drogowego i natychmiast, wspólnie ze znajomym pokrzywdzonego pojechali po nos. Błyskawicznie, ale w
bardzo bezpieczny sposób, przetransportowali zabezpieczony w misce wody organ do szpitala. Mamy
nadzieję, że z pomocą lekarzy historia ta zakończy się szczęśliwie, pokrzywdzony jak najszybciej powróci
do pełni sił. Życzymy zdrowia.

Wczoraj w godzinach popołudniowych funkcjonariusze z Wawra interweniowali w związku z kolizją. W pewnym
momencie zatrzymał się obok nich samochód, którego bardzo przejęty kierowca opowiedział im dramatyczną historię i
poprosił o pomoc.
Okazało się, że jego przyjaciel został pogryziony przez psa i zwierzę odgryzło mu część nosa. Mężczyzna traﬁł właśnie
do szpitala przy ulicy Szaserów, ale część odgryzionego organu pozostała w miejscu zdarzenia w Sulejówku. Liczyła się
w zasadzie każda minuta. Trzeba było ten nos dostarczyć jak najszybciej do szpitala. Mężczyzna właśnie po niego
jechał, ale były bardzo duże utrudnienia, godziny powrotów do domu i korki na drodze, bał się, że nie zdąży. Policjanci
od razu zareagowali, czynności związane z przeprowadzaną właśnie interwencją przekazali funkcjonariuszom ruchu
drogowego, a sami wspólnie z mężczyzną pojechali po nos. W zasadzie błyskawicznie, bardzo bezpiecznie
przetransportowali zabezpieczony w misce z wodą organ. Dowieźli go do szpitala i oddali lekarzom.
Mamy nadzieję, że pokrzywdzony dzięki pomocy lekarzy szybko powróci do zdrowia i tego z całego serca życzymy.
Jego przyjaciel, który wspólnie z policjantami jechał po nos już wczoraj wyraził swoje podziękowania dla
funkcjonariuszy.
Wawerscy patrolowcy zareagowali błyskawicznie i w profesjonalny sposób zrobili wszystko, by pomóc. Empatia,

zaangażowanie, poświęcenie i chęć niesienia pomocy to te cechy, które warte są naśladowania i jak widać powszechne
w szeregach naszej formacji.
Sierżant Marek Głowacki i post. Michał Szczepanowski wykonali naprawdę dobrą robotę! Panowie, gratulacje!
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