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POLICJANCI ODNALEŹLI POSZUKIWANEGO - W AKCJI
UCZESTNICZYŁ POLICYJNY ŚMIGŁOWIEC
Data publikacji 28.08.2014

Od wczoraj policjanci poszukiwali zaginionego 80-letniego mieszkańca gminy Iwaniska. Dzisiaj
funkcjonariusze z zespołu dzielnicowych opatowskiej komendy, którzy znajdowali się na
pokładzie policyjnego śmigłowca, wypatrzyli zaginionego. Dzięki wytrwałości i nieustępliwości
wszystkich służb i osób biorących udział w poszukiwaniach, a takze dzięki spostrzegawczości
dzielnicowych i profesjonalizmowi załogi policyjnego śmigłowca życie ludzkie zostało uratowane.
Poszukiwania zaginionego 80-letniego mieszkańca gminy Iwaniska rozpoczęły się wczoraj wieczorem, od razu po
przekazaniu informacji od rodziny o jego zaginięciu. Mężczyzna miał iść do lasu - gdy nie wracał, zaniepokojona
rodzina powiadomiła policjantów.
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie i z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Kielc, z
wykorzystaniem psa patrolowo-tropiącego, od momentu otrzymania informacji o zaginięciu przeszukiwali teren wskazany
przez rodzinę zaginionego. Mimo ciągle prowadzonej akcji poszukiwawczej nie udało się odnaleźć mężczyzny.
Poszukiwania, z uwagi na późne godziny nocne, zostały przerwane.
Dzisiaj rano ponad 20 policjantów, wspólnie ze strażakami i rodziną, wznowiło poszukiwania. Po wspólnej odprawie,
przekazaniu nowych informacji, ustaleń, a także wskazaniu rejonu poszukiwań, ruszono w teren. Każdy z biorących
udział w poszukiwaniach wiedział, że najważniejsze jest jak najszybsze dotarcie do zaginionego mężczyzny, a każda
minuta zwłoki stawia na szali ludzkie życie.
Poszukiwania odbywały się na terenie kompleksu leśnego w trudno dostępnym bagnistym terenie. W poszukiwania
została również włączona załoga policyjnego śmigłowca, ze stanu Komendy Głównej Policji. I to właśnie z powietrza, z
policyjnego śmigłowca, został wypatrzony zaginiony senior. Zauważyli go znajdujący się na pokładzie śmigłowca dwaj
policjanci z zespołu dzielnicowych opatowskiej komendy: mł. asp. Krzysztof Pietrzyk i asp. Radosław Krakowiak. Policyjni
lotnicy powiadomili patrole na ziemi, które natychmiast wspólnie ze służbami medycznymi ruszyły do 80-latka.
Mężczyzna był skrajnie wycieńczony i wyziębiony. Karetką pogotowia został przetransportowany do szpitala, gdzie
znajduje się pod opieką lekarzy.
Bez wątpienia dzięki zaangażowaniu i wytrwałości wszystkich osób biorących udział w poszukiwaniach, życie ludzkie
zostało uratowane.
(KWP w Kielcach / mg)

