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KRYSZTAŁOWE GWIAZDY 2017 ZOSTAŁY WRĘCZONE!
„Kryształowe Gwiazdy” już po raz 13. zostały dziś wręczone policjantkom i policjantom, którzy
uratowali ludzkie życie, wykazując się szczególną odwagą i determinacją w niesieniu pomocy
drugiemu człowiekowi. Wyróżnienia, które traﬁły do rąk 124 wielkopolskich stróżów prawa,
ufundowane zostały przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Zarząd Wojewódzki NSZZ
Policjantów województwa wielkopolskiego. Wśród wyróżnionych byli również policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Słupcy.
Gala wręczenia „Kryształowych Gwiazd” na stałe wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń dla wielkopolskich stróżów
prawa. W tym roku to szczególne wyróżnienie wręczone zostało po raz trzynasty policjantkom i policjantom, którzy w trakcie
codziennej służby, narażając swoje życie lub zdrowie przyczynili się do uratowania ludzkiego życia, bądź też ich działania
przyniosły wyraźną poprawę warunków życia drugiego człowieka.
W tym roku Kryształową Gwiazdą wyróżniono 124 funkcjonariuszy. Liczba corocznych laureatów pokazuje, że niesienie
pomocy drugiemu człowiekowi, często z narażeniem własnego życia, jest w policyjnej służbie niemalże codziennością.
Tegoroczna gala odbyła się 27 listopada w poznańskim Domu Żołnierza. Słowa wdzięczności i uznania dla policjantów wyraził
w pierwszej kolejności Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który wspólnie z Przewodniczącym
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzejem Szarym wręczył
funkcjonariuszom te wyjątkowe wyróżnienia.
W gronie zaproszonych gości, którzy dołączyli do gratulacji szefa wielkopolskich stróżów prawa, obecni byli także
przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych, urzędów i instytucji na co dzień współpracujących z
wielkopolską Policją, a także przełożeni wyróżnionych policjantów.
W uroczystej zbiórce uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Maciej Kusz oraz Przewodniczący ZT NSZZ
Policjantów Paweł Ławniczak.
Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się policjanci ze słupeckiej jesdnostki policji:
asp. sztab. Ryszard BŁASZCZAK, asp. sztab. Arkadiusz ŻABIEREK i sierż. sztab. Leszek KASPRZYK 27 marca 2017
roku, policjanci zauważyli jak w jednym z bloków na IV piętrze, przy ulicy Pułaskiego w Słupcy, wydobywają się kłęby dymu
oraz ogień. Funkcjonariusze powiadomili Dyżurnego KPP w Słupcy o tym zdarzeniu oraz podjęli czynności ratunkowe. Z
budynku ewakuowali mieszkańców. Z mieszkania, z którego wydobywał się pożar, z uwagi na wysoką temperaturę oraz
zadymienie, nie udało się dostać do wnętrza. Słownie przekazali osobie, która była w środku, żeby udała się na balkon.
Strażakom tę osobę udało się ściągnąć na dół przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Następnie policjanci z innego
mieszkania wyprowadzili kolejne dwie osoby, które były podtrute czadem i słaniały się na nogach. Funkcjonariusze narażając
własne życie przyczynili się do uratowania życia innych ludzi.
asp. sztab. Dariusz NOWICKI, st. sierż. Daniel ŁAGUTOCZKIN i st. sierż. Daniel MARSZAŁKOWSKI 20 sierpnia 2017
roku, funkcjonariusze udali się na interwencję do miejsca zamieszkania osoby, która chce popełnić samobójstwo. Na miejscu
nikt nie otwierał drzwi, a po wybraniu numeru telefonu zgłaszającego policjanci usłyszeli dzwoniący w środku telefon. Osoba
przebywająca wewnątrz nie otworzyła drzwi, a policjanci podejrzewając realne zagrożenie dla życia i zdrowia, podjęli decyzję
o wybiciu szyby w oknie domu. Po wejściu do środka na schodach zastali mężczyznę, który krzyczał w ich kierunku, że idzie
się powiesić na strych. Policjanci obezwładnili mężczyznę i przekazali przybyłej na miejsce załodze karetki pogotowia.

Asp.sztab. Dariusz Nowicki i sierż. Sztab. Leszek Kasprzyk otrzymali prestiżową „KRYSZTAŁOWĄ GWIAZDĘ ZE
WSTĘGĄ”, gdyż wcześniej byli już laureatami "Kryształowej Gwiazdy".
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