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W policyjną służbę ryzyko wpisane jest na stałe. Także dzielnicowi każdego dnia narażają swoje
życie przeprowadzając chociażby niebezpieczne interwencje. Za odwagę, zaangażowanie i
profesjonalizm nagrodził Komendant Główny Policji dwóch dzielnicowych z Sochaczewa, którzy 21
września 2012 roku, uwolnili uprowadzonego dla okupu mężczyznę i zatrzymali sprawcę.

Asp. Marcin Izydorek i mł. asp. Krzysztof Szpleter, Dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Sochaczewie, zostali nagrodzeni przez Komendanta Głównego Policji, nadinspektora Marka
Działoszyńskiego. Ci dwaj policjanci, 21 września 2012 roku uwolnili porwanego dzień wcześniej dla okupu mężczyznę i
zatrzymali sprawcę porwania.
Kiedy funkcjonariusze otrzymali informację dotyczącą miejsca przebywania osoby poszukiwanej natychmiast udali się
pod wskazany adres. Gdy wchodzili do opuszczonego budynku, zauważyli uzbrojonego mężczyznę. Zanim ten zdążył się
zorientować, został obezwładniony przez policjantów. To jednak nie był koniec tej niecodziennej interwencji .

Z wewnątrz budynku policjanci usłyszeli krzyk. Przez wybitą szybę spostrzegli leżącego ma ziemi, skrępowanego
mężczyznę. Jego twarz owinięta była bandażem i taśmą. Uwolniony przez funkcjonariuszy mężczyzna oznajmił, że dzień
wcześniej został uprowadzony.
Jak się później okazało, porwany mężczyzna został przez trzech sprawców wywabiony z domu pod pretekstem pomocy
przy naprawie samochodu, a następnie obezwładniony gazem, skrępowany i w bagażniku samochodowym przewieziony
do miejscowości Plecewice. Porywając mężczyznę, sprawcy liczyli na wymuszenie pieniędzy.
Policjanci z Sochaczewa w czasie przeprowadzonej akcji wykazali się ogromną odwagą, głębokim zaangażowaniem i
profesjonalizmem. Taką postawę docenili ich przełożeni z Komendantem Głównym Policji na czele. Podczas spotkania w
Komendzie Głównej Policji, nadinsp. Marek Działoszyński osobiście pogratulował policjantom i podziękował za
zaangażowanie w pełnienie służby – Podstawowym obowiązkiem policjanta jest reagować i dostosować swoje działania
do konkretnej sytuacji – wy wywiązaliście się z tych zadań. Na pewno macie satysfakcję z tego co zrobiliście. Ja wam
za to bardzo dziękuję – powiedział do wyróżnionych policjantów Komendant Główny Policji.
Wraz z dzielnicowymi, do Komendy Głównej Policji przyjechał ich bezpośredni przełożony Komendant Powiatowy Policji
w Sochaczewie insp. Janusz Patury.
Asp. Marcin Izydorek i mł. asp. Krzysztof Szpleter pracują w Policji od 10 lat. Będąc dzielnicowymi interweniują m.in. w
przypadku zgłoszeń dotyczących kradzieży czy przemocy domowej. Interwencja, którą podjęli 21 września była
dowodem na to, że służba w Policji, wiąże się z wielkim niebezpieczeństwem, a każdy dzień to nowa sprawa do
rozwiązania i nowe wyzwanie do podjęcia. Oby dla wszystkich funkcjonariuszy Policji, podejmowane przez nich
intrerwencje, kończyły się zawsze pomyślnie.
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