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Nasi Koledzy młodszy aspirant Andrzej Pater, sierżant Piotr Jasiński i starszy sierżant Piotr
Naleśnik zginęli na służbie 23 lata temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!
MŁODSZY ASPIRANT ANDRZEJ PATER
ur. 1968 r. - zm. 1998 r.
Komendant Komisariatu Policji w Klimontowie Komendy Rejonowej Policji w
Sandomierzu

Służbę w Policji rozpoczął 1 września 1990 r. na stanowisku policjanta Plutonu Patrolowego Komendy Rejonowej Policji
w Sandomierzu.
W latach 1991–1998 pracował kolejno na stanowiskach: policjanta, dzielnicowego, asystenta, a następnie komendanta
Komisariatu Policji w Klimontowie.
Młodszy aspirant Andrzej Pater był dobrym, zdyscyplinowanym i sumiennym policjantem. Podczas wypełniania
powierzonych obowiązków służbowych wyróżniał się pracowitością oraz zaangażowaniem. Cieszył się uznaniem i
szacunkiem w swoim środowisku.
27 listopada 1998 r., gdy jechał radiowozem na miejsce pożaru, doszło do czołowego zderzenia z innym pojazdem,
którego kierujący z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu. W wyniku zderzenia funkcjonariusz poniósł
śmierć na miejscu.

SIERŻANT PIOTR JASIŃSKI
ur. 1974 r. - zm. 1998 r.
Policjant w Komendzie Rejonowej Policji w Warszawie

Z dniem 20 maja 1996 r. został przyjęty do służby w Policji na stanowisko aplikanta w I Komisariacie Policji Warszawa
Śródmieście, a po ukończeniu kursu podstawowego mianowany na stanowisko policjanta Plutonu PatrolowoInterwencyjnego.
27 listopada 1998 r. pełniąc służbę z kolegą w patrolu zmotoryzowanym, otrzymał informację o trwającym pościgu
policyjnym za samochodem osobowym. Włączając się do akcji, podjął pościg za sprawcą przestępstwa, w trakcie
którego załoga radiowozu uległa wypadkowi.
W wyniku odniesionych obrażeń sierżant Piotr Jasiński zmarł.
Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami za skuteczne działanie, inicjatywę oraz zaangażowanie w wykonywanie zadań
służbowych.
Odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność.
STARSZY SIERŻANT PIOTR NALEŚNIK
ur. 1975 r. - zm. 1998 r.
Policjant w Komendzie Rejonowej Policji w Warszawie

Służbę w Policji pełnił od 16 sierpnia 1994 r. Został przyjęty na stanowisko aplikanta w XVI Komisariacie Policji
Warszawa Śródmieście, a po ukończeniu kursu podstawowego mianowany na stanowisko policjanta Plutonu PatrolowoInterwencyjnego.
W 1996 r. ukończył kurs podoﬁcerski w Szkole Policji W Słupsku.
27 listopada 1998 r. w czasie pełnienia służby wraz z kolegą w patrolu zmotoryzowanym usiłował zatrzymać samochód
osobowy, którego kierowca starał się wyminąć blokadę policyjną. W trakcie pościgu załoga radiowozu uległa
wypadkowi. W wyniku odniesionych obrażeń sierżant Piotr Naleśnik zmarł w szpitalu.
Był funkcjonariuszem wzorowo wykonującym stawiane zadania, a nabytą wiedzę umiejętnie wykorzystywał w codziennej
służbie.
Odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność.
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