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ŚWIĘTO POLICJI 2017
Data publikacji 24.07.2017

21 lipca 2017 r. w Sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie odbyła się
uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. 27 funkcjonariuszy odebrało awanse na wyższe stopnie
służbowe.
Obchody Święta Policji rozpoczęły się o godzinie 7.00 mszą w kościele pw. Św. Marcina. O godzinie 9.00 w Sali
Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie rozpoczęła się uroczysta z zbiórka z okazji święta funkcjonariuszy. Podczas
uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie insp. Krzysztof Rzepczyk przypomniał o wyzwaniach, jakie w tym
roku stoją przed policjantami. Szef jarocińskich funkcjonariuszy złożył wyróżnionym policjantom życzenia zdrowia oraz
pomyślności zarówno w życiu prywatnym jak i podczas pełnienia tej jednej z najtrudniejszych służb.
W uroczystości udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski,
który w swoim przemówieniu podziękował policjantom za ich pracę, życzył dalszej wytrwałości w ich niebezpiecznej
służbie oraz powodzenia zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
Życzenia awansowanym funkcjonariuszom złożyli także wicestarosta jarociński Mirosława Drzazga, radny Sejmiku
województwa wielkopolskiego Jan Grzesiek, wiceburmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo Stanisław Andrzejczak, Prokurator
Rejonowy Przemysław Wyrwiński, przedstawiciel służb mundurowych z naszego powiatu, kapelan miejscowych
mundurowych oraz przedstawiciele instytucji współpracujących na co dzień z jarocińską Policją. Wszyscy dziękowali
funkcjonariuszom za ciężką służbę, która często wymaga wielu wyrzeczeń oraz narażenia własnego życia i zdrowia.
Odznaczenia i awanse
Odznaczenia
Na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczony został aspirant Roman
Michniewski.
Na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć
służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego Brązową
Odznaką „Zasłużony policjant” wyróżniony został nadkom. Krzysztof Grala.
Za zasługi dla działalności związkowej NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego Brązowym Medalem wyróżniony został
przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów sierż. sztab. Tomasz Woelke.
Awanse
- Na stopień podinspektora przedterminowo mianowany został nadkomisarz Paweł Sobański

- na stopień aspiranta sztabowego mianowani zostali:
St. asp. Justyna Idziaszek
St. asp. Kubacka Julitta

- na stopień starszego aspiranta Policji mianowani zostali:
aspirant Janczak Karol
aspirant Komendziński Rafał
aspirant Kręc Robert
aspirant Mazurek Tomasz
aspirant Michniewski Roman
aspirant Szamborski Krzysztof

- na stopień aspiranta
młodszy aspirant Chmielewski Patryk
młodszy aspirant Hojak Nikodem

- na stopień młodszego aspiranta mianowani zostali:
sierżant sztabowy Andrzejczak Kacper
sierż. sztabowy Krzaczkowski Artur
sierż. sztabowy Migalska – Cepa Karina
sierżant sztabowy Nowacki Sławomir
sierżant sztabowy Pierściński Łukasz
sierżant sztabowy Woelke Tomasz

- na stopień sierżanta sztabowego Policji mianowany został:
starszy sierżant Markiewicz Adam

- na stopień starszego sierżanta mianowani zostali:
sierżant Antoniewicz Rafał
sierżant Chojecki Kamil
sierżant Gościniak Marcin
sierżant Matuszak Mariusz

sierżant Rojewski Jakub

- na stopień sierżanta Policji mianowani zostali:
starszy posterunkowy Bera Grzegorz
starszy posterunkowy Taczała Filip

- na stopień starszego posterunkowego Policji mianowani zostali:
posterunkowy Józeﬁak Eryka
posterunkowy Niedzielski Roman

