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POLICJANCI NOMINOWANI DO TYTUŁU OSOBOWOŚĆ ROKU
2019
Data publikacji 16.01.2020

Ośmiu funkcjonariuszy województwa lubelskiego otrzymało nominację Kapituły Redakcyjnej
„Kuriera Lubelskiego”, do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii: Działalność społeczna i
charytatywna. Zgłoszenia były nadsyłane przez mieszkańców Lubelszczyzny.
Do plebiscytu Osobowość Roku 2019, który w województwie lubelskim prowadzi
"Kurier Lubelski”, zgłoszone zostały osoby wyróżniające się swoją działalnością.
Akcja jest kontynuacją prowadzonego co roku konkursu Człowiek Roku. Głosowanie
odbywać się będzie w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i
charytatywna, Biznes oraz Polityka, Samorządność i Społeczność lokalna oraz
Nauka.
Ośmiu funkcjonariuszy województwa lubelskiego otrzymało nominację do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii:
Działalność społeczna i charytatywna.
To dla formacji ogromne wyróżnienie, że wśród wielu wybitnych osobowości znaleźli się policjanci. Pokazuje to, jak
wysoko oceniane są działania podejmowane przez funkcjonariuszy na rzecz lokalnych mieszkańców.
Poniżej prezentujemy sylwetki policjantów zamieszczone w Plebiscycie Osobowość Roku 2019 w kategorii: Działalność
Społeczna i Charytatywna:
mł. asp. Jarosław Rychlik i st. sierż. Łukasz Łaskawski – funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w
Radzyniu Podlaskim, wspólnie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową mężczyzny, który upadł na poboczu
drogi i był nieprzytomny. Z informacji przekazanej przez lekarza będącego na miejscu zdarzenia wynikało, że
przywrócenie funkcji życiowych było możliwe tylko dzięki bezzwłocznie podjętej przez policjantów akcji
ratowniczej.
asp. Grzegorz Oleszczuk – policjant na co dzień pracujący w Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu
Podlaskim, podczas czynności poszukiwawczych odnalazł wraz ze swoim psem służbowym w lesie nieprzytomną
kobietę. Odzyskała przytomność po udzieleniu jej pierwszej pomocy. Okazało się, że połknęła duże ilości leków,
a szybka reakcja policjanta uratowała jej życie.
st. asp. Magdalena Żaroﬀe - funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, policjantka idąc
do pracy zauważyła rozbity pojazd, w którym znajdowała się kobieta niedająca oznak życiowych. Szybko
rozpoczęte czynności resuscytacyjne doprowadziły do odzyskania w karetce pogotowia przytomności
poszkodowanej
asp. sztab. Andrzej Foltyn – policjant służący w Komendzie Powiatowej Policji Łęczna zorganizował bal
charytatywny oraz dwie edycje biegu o wschodzie słońca, z których dochód przekazano na wsparcie leczenia
Zoji Marianowskiej chorującej na zespół wad genetycznych. Dodatkowo dwukrotnie włączył się wspólnie z

przedszkolem "Aniołek" w organizację biegu "Tak dla autyzmu".
sierż. sztab. Paweł Cieliczko – funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku pracuje w kraśnickim
Centrum Kultury i Promocji z młodzieżą prowadząc zajęcia wokalne. Jego wychowankowie od wielu lat odnoszą
sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach. Dwie z jego uczennic zakwaliﬁkowały się do wokalnych
programów ogólnopolskich.
st. sierż Grzegorz Czerwiński – policjant pracujący w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie jest
organizatorem zbiórek w akcjach takich jak Caritas, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Szlachetna Paczka, udziela
się w Polskim Czerwonym Krzyżu, gdzie wspólnie organizuje akcje nad wodą Kręci Mnie Bezpieczeństwo nad
Wodą i pomaga w organizacji zbiórki krwi. Dodatkowo jest autorem książeczek dla dzieci pt. "Kolorowanka z
sierżantem Lampartem" o tematyce bezpieczeństwa oraz książeczki "Pierwsza Pomoc" kierowanych do dzieci
szkół podstawowych, tworzy materiały edukacyjne w postaci płyt DVD i ﬁlmów.
asp. sztab. Piotr Ptasiński – funkcjonariusz pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Opolu
Lubelskim. Policjant odnalazł i przekazał do jednostki odnalezioną torebkę z dokumentami, dzięki czemu 82letnia mieszkanka Opola Lubelskiego w ciągu godziny odzyskała swoją własność.
(KWP w Lublinie / mw)

