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PODZIĘKOWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO ZA UDZIAŁ
W AKCJI POSZUKIWAWCZEJ 25-LETNIEGO MIESZKAŃCA
POWIATU LEGIONOWSKIEGO
Data publikacji 05.10.2021
Komendant Powiatowy Policji w Legionowie insp. Anna Jędrzejewska - Szpak pragnie serdecznie
podziękować wszystkim służbom zaangażowanym w nocne poszukiwania zaginionego mieszkańca powiatu
legionowskiego. Szczególne podziękowania kieruje do ratowników OSP JRS Legionowo, którzy o każdej
porze dnia czy nocy, wspierają policjantów w poszukiwaniach osób zaginionych.

Poszukiwania osób zaginionych to czynności, w trakcie których nierzadko konieczne jest zorganizowanie w bardzo
krótkim czasie sporych sił do działania. W takiej sytuacji także, możliwość wykorzystania dodatkowego sprzętu
będącego na wyposażeniu innych niż Policja służb, jest nieoceniona. Kiedy znika osoba chora, wymagająca pomocy czy
niezdolna do samodzielnej egzystencji, wiadomo, że liczy się dosłownie każda minuta. Bo niejednokrotnie jest to walka
o życie i zdrowie ludzkie.
Dlatego policjanci są tak wdzięczni wszystkim instytucjom i osobom, na pomoc których, w takich sytuacjach zawsze
mogą liczyć. Najczęściej legionowskim policjantom wsparcia udzielają, policjanci ze stołecznych oddziałów prewencji czy
strażacy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Oprócz funkcjonariuszy etatowych służb, funkcjonariuszy
bardzo często wspierają strażacy-ochotnicy z terenu całego powiatu legionowskiego oraz ratownicy wraz z psami
ratownikami z Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego w Legionowie,
I to właśnie im Komendant Powiatowy Policji w Legionowie insp. Anna Jędrzejewska – Szpak , mając na względzie
ostatnią akcję, jak i wcześniejsze akcje poszukiwawcze, pragnie serdecznie podziękować przed wszystkim za
niespotykaną wprost dyspozycyjnością, wytrwałością i determinacją w prowadzonych działaniach. Podczas wczorajszych
poszukiwań ratownicy z OSP JRG Legionowo wraz z kolegami OSP RW Nowy Dwór Mazowiecki, OSP GPR Marki i OSP
Dębe Wielkie i ich psami ratownikami przeczesali 250 hektarów lasu w poszukiwaniu 25-latka, którego życie i zdrowie
było zagrożone.
Dziekuję za pomoc, jednocześnie życzę wszystkim służbom, aby zdarzeń tego typu było jak najmniej. Za każdym z nich
kryje się tragedia, której dzięki wspólnemu działaniu, w wielu przypadkach udaje się zapobiec.

