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RATOWALI LUDZKIE ŻYCIE, ZOSTALI WYRÓŻNIENI
27 listopada 2017 r. po raz 13 zostały wręczone „Kryształowe Gwiazdy” policjantkom i policjantom,
którzy uratowali ludzkie życie wykazując się szczególną odwagą i determinacją w niesieniu pomocy
drugiemu człowiekowi. Wyróżnienia, ufundowane zostały przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu i Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego. Otrzymali je także
policjanci z Jarocina.
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. Wśród nich byli także policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Jarocinie.
st. asp. Krzysztof SZAMBORSKI – policjant z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie - 5 października 2016 roku w Jarocinie
wskoczył w pełnym umundurowaniu do stawu i przyciągnął do brzegu topielca. Następnie wyciągnął mężczyznę z wody i
udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej, tym samym ratując mu życie.
sierż. Piotr KARLIŃSKI i st. sierż. Mariusz MATUSZAK – policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie - 2 listopada 2016
roku, funkcjonariusze zostali wysłani na interwencję, gdzie mężczyzna miał się powiesić. We wskazanej piwnicy policjanci
znaleźli wiszącego na skórzanym pasku mężczyznę. Mundurowi natychmiast oswobodzili desperata z pętli i przystąpili do
reanimacji. Po kilku minutach udało się przywrócić funkcje życiowe u osoby. Policjanci uratowali życie desperata.
21 grudnia 2017 r., w uznaniu za wkład w ratowanie życia, okazjonalne dyplomy z rąk Starosty Jarocińskiego Teodora
Grobelnego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie insp. Krzysztofa Rzepczyka odebrali policjanci, którzy 21
grudnia 2016 roku uratowali życie 23-letniej kobiecie, która chciała popełnić samobójstwo. Dzięki wytrwałym poszukiwaniom
prowadzonym przez sierż. Sztab. Pawła PAWLACZYKA i st. Sierż. Marcina GOŚCINIAKA, udało się uniknąć tragedii.
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