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Chorzów przygotowuje się na mrozy
2017-01-05 07:52 Aktualności
W najbliższych dniach słupki rtęci w termometrach spadną poniżej zera, nie
zabraknie także opadów śniegu. W związku z mroźnym, długim weekendem chorzowska
Straż Miejska wraz z Fundacją Podziel Się zorganizuje wspólne patrole, podczas których
będzie udzielać pomocy osobom potrzebującym, szczególnie bezdomnym. Wolontariusze
będą rozdawać im także gorącą herbatę oraz czekoladę.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej apelują do wszystkich mieszkańców miasta, by nie
ignorowali napotkanych na swojej drodze bezdomnych. – Prosimy, aby każdy zauważony
przypadek zgłaszać nam pod numerem alarmowym 986 lub 32 241 61 45. Zimą, kiedy
warunki atmosferyczne są dla osób bezdomnych prawdziwym zagrożeniem, jest to
szczególnie ważne – zapewnia Henryk Rusnak z chorzowskiej Straży Miejskiej. – Warto
pamiętać o tym, że bezdomni na swoje kryjówki wybierają nie tylko zadrzewione tereny
czy parki, ale również ogródki działkowe czy strychy i piwnice w zamieszkałych
budynków – dodaje.
Trzeba wiedzieć, że mrozy zagrażają nie tylko osobom bezdomnym. W obliczu tak
niekorzystnych warunków atmosferycznych każdego z nas może spotkać nieszczęśliwy
wypadek, dlatego warto reagować na każdy nietypowy przypadek osoby samotnie
przebywającej na mrozie. – Staramy się pomagać mieszkańcom w każdej sprawie – nie
tylko w ramach naszych obowiązków służbowych – zapewnia Henryk Rusnak. – Nie dalej
jak wczoraj funkcjonariusze chorzowskiej Straży Miejskiej pomogli wyjechać mieszkance
miasta z oblodzonego miejsca parkingowego – dodaje.
Straż Miejska przeprowadza także dodatkowe kontrole zimowego utrzymania chodników
–

Sprawdzamy czy właściciele posesji regularnie odśnieżają chodziki przed swoimi

domami, pilnujemy aby przejścia były bezpieczne – wyjaśnia strażnik miejski.
Przypomnijmy, że na początku grudnia chorzowska Straż Miejska spotkała się z
przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej, chorzowskiej noclegowni, Policji oraz
stowarzyszeń działających na rzecz osób bezdomnych. Podczas spotkania udało się
wypracować wspólne metody postępowania z osobami bezdomnymi oraz udzielania im
kompleksowej pomocy. Funkcjonariusze odbędą także systematyczne kontrole miejsc

przebywania bezdomnych, które będą realizowane wspólnie z pracownikami Ośrodka
Pomocy Społecznej.

