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KRYSZTAŁOWE GWIAZDY DLA WOLSZTYŃSKICH
POLICJANTÓW

Dziś kilkudziesięciu wielkopolskich policjantów, którzy podczas służby narazili
swoje życie lub zdrowie, ratując życie innej osobie otrzymało Kryształowe Gwiazdy oraz
Kryształowe Gwiazdy ze Wstęgą.
Nagrody ufundowane zostały przez Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
województwa wielkopolskiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się trzej policjanci z Wolsztyna …
29.11.2013 r. 72 wielkopolskich policjantów otrzymało Kryształowe Gwiazdy i Kryształowe Gwiazdy ze
wstęgą - prestiżowe wyróżnienia za uratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Kryształowe Gwiazdy wręczyli
Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp.
Rafał Batkowski oraz podinsp. Andrzej Szary Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego.
Wyróżnienia są wręczane corocznie od 2005 roku.
Wśród grona wyróżnionych znaleźli się trzej wolsztyńscy mundurowi, którzy odznaczyli się godną
naśladowania postawą dzięki której uratowane zostało zdrowie i życie dwóch osób. Przyczynkiem do
nagrodzenia mł.asp. Michała Leśnika i sierz.sztab. Artura Lorenza była ich profesjonalna postawa podczas
interwencji, jaką przeprowadzili w marcu bieżącego roku na ul. Garbarskiej w Wolsztynie. Po wejściu do
mieszkania na trzecim piętrze, w jednym z pokoi zobaczyli siedzącego na zewnętrznym parapecie
nastolatka. Chłopak był wyraźnie zdenerwowany, krzyczał, że ma problemy życiowe, z którymi nie potraﬁł
sobie poradzić i że zaraz skoczy z okna. Dzielnicowi próbując nakłonić go do zejścia z parapetu zaczęli z
nim rozmawiać. Przekonywali, że sposobem na rozwiązanie jego problemów nie jest samobójstwo, lecz
szukanie pomocy, którą w każdej chwili może uzyskać. W trakcie rozmowy małymi krokami zbliżali się do
desperata, kontrolując przez cały czas jego reakcje. Sytuacja była niezwykle trudna, ponieważ zarówno
próby nakłonienia młodzieńca do zejścia z parapetu, jak i argumenty przedstawiane przez mundurowych
nie traﬁały do chłopaka.
Kluczowym okazał się moment, w którym desperat trzymając się jedną ręką ramy okna odchylił się i
spojrzał za siebie. Zyskane w ten sposób ułamki sekund wystarczyły dzielnicowym na pochwycenie go i
wciągnięcie do pokoju. Nastolatkiem natychmiast zajęli się obecni na miejscu ratownicy medyczni. Po
udzieleniu pierwszej pomocy chłopak został przetransportowany do szpitala w Kościanie, gdzie pozostał na
obserwacji.

Nagrodzeni policjanci z Przewodniczącyn ZT NSZZ Policjantów przy KPP w Wolsztynie asp.sztab. Piotrem Horowskim

Trzeci z nagrodzonych policjantów mł.asp. Piotr Dolczewski był jednym z funkcjonariuszy, którzy 1 sierpnia
tego roku znalazł się na likwidowanej przez mundurowych plantacji konopi indyjskich ujawnionej na terenie
gminy Siedlec. Podejrzewany o prowadzenie przestępczego procederu 24.letni właściciel posesji stawiał
czynny opór przed zatrzymaniem. W trakcie siłowego wejścia do budynku, przestępca zaatakował maczetą
jednego z policjantów. Mł.asp. Piotr Dolczewski widząc to przesłonił swego kolegę. Został ranny, a
jednocześnie uchronił od poważnego zranienia drugiego z policjantów.
Na terenie posesji należącej do zatrzymanego 24.latka policjanci znaleźli ponad 2 kilogramy gotowego
suszu marihuany a także pozostałości po plantacji konopi, kompletny sprzęt do uprawy w tym lampy,
wentylatory i środki ochrony roślin. Policjanci wstępnie oszacowali czarnorynkową wartość zabezpieczonych
narkotyków na kwotę nie mniejszą niż 120 tysięcy złotych. W mieszkaniu mężczyzny policjanci ujawnili
także ostrą i gazową amunicję, miecze, maczety i noże myśliwskie.

Tegoroczne Gwiazdy podobnie jak te wręczone w ubiegłym roku Damianowi Gorzelnikowi, Karolowi
Tomaszewskiemu i Mateuszowi Rosowskiemu traﬁły w godne ręce. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów zawodowych.

