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Choszczno - Święto Policji - Najlepszy... patrol pieszy
07.07.2016.

CHOSZCZNO. Wczoraj w południe w sali widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury z okazji Święta
Policji nasi funkcjonariusze odebrali wyróżnienia, nagrody, a przede wszystkim nominacje na wyższe
stopnie służbowe. Tróje z nich: MONIKA CZARNIK, PIOTR LEŚNIAK i DAWID PAKUŁA (na zdjęciu) taką
uroczystość przeżyli po raz pierwszy w życiu. ANNA BRZEZIŃSKA, która na co dzień pracuje w drogówce,
tym razem owacje zebrała za wykonanie discopolowego utworu &bdquo;Przez twe oczy zielone&rdquo;.

Komendant, mł. insp. IRENEUSZ WINNICKI
otwierając uroczystość podziękował podwładnym za dotychczasowe
zaangażowanie. - Nic tak nie cieszy, jak patrol pieszy &ndash; przypominając
utarty, policyjny slogan podkreślił, że zawarty jest w nim sens ich
pracy. &ndash; By mieszkańcy czuli się bezpieczniej, my musimy być bliżej nich
&ndash; tłumaczył. A że tak faktycznie jest najdobitniej mówił film, w którym
choszczeńscy policjanci pochwalili się całą gamą
profilaktyczno-interwencyjnych działań. Tu cytując ich, można by było
wymieniać wiele spektakularnych akcji, jednak na pierwsze miejsce wybija
się ta, o której już chyba wszyscy zapomnieli. A przecież cała Polska
mówiła o tym, jak to czterej choszczeńscy stróże prawa, narażając życie
ewakuowali mieszkańców bloku zagrożonego pożarem. Warto też wspomnieć,
że szóstą edycję profilaktycznego spektaklu, ze Stopkiem w roli głównej
(aktorami są policjanci), obejrzało prawie dwa tys. dzieci. Na czele
bardzo długiej listy indywidualnych sukcesów osiągniętych w minionym
roku znaleźli się m.in.: kom. RYSZARD DERLAGA, mł. asp. KAMIL DŹWILEWSKI, st. sierż. JAKUB PIALIK,
mł. asp. KATARZYNA POKORNIECKA i sierż. sztab. DAMIAN BRYZEK.
Pierwszy z nich okazał się bezkonkurencyjny w konkursie Policjant
Służby Kryminalnej Województwa Zachodniopomorskiego, kolejni dwaj
zostali Dzielnicowymi Roku, a ostatnią parę prezes RSP Rzecko KAZIMIERZ CZAPIEWSKI
wyróżnił, za spektakularne złapanie złodziei drzew. Choć tegoroczne
wręczanie aktów mianowania na kolejne stopnie komendant wojewódzki
podinsp. JACEK CEGIEŁA rozpoczął od kom. JAROSŁAWA CZYŻEWSKIEGO, to jednak najwięcej owacji
zebrali ci, których uczestniczyli w takim wydarzeniu po raz pierwszy w życiu, czyli MONIKA CZARNIK,
PIOTR LEŚNIAK i DAWID PAKUŁA.
W sumie awansowanych zostało 30 policjantów, a ich pełną listę oraz
nagrodzonych i odznaczonych zamieszczamy pod artykułem. W finale tej
uroczystości wystąpił cywilno-policyjny zespół muzyczny w składzie: TOMASZ WOŚ, KAMIL ŻUCHOWSKI,
JAKUB FISZER, MAREK POKORNIECKI i ANNA BRZEZIŃSKA.
W Choszcznie wielu policjantów realizuje swoje muzyczno-wokalne pasje i
nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że discopolowy utwór
&bdquo;Przez twe oczy zielone&rdquo;, tak spodobał się publiczności, że wykonująca
go A. Brzezińska musiała bisować.
Tadeusz Krawiec
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Choszczno &ndash; Święto Policji 2016

Awansowani (w nowych stopniach): kKomisarz JAROSŁAW CZYŻEWSKI, aspiranci sztabowi - RAFAŁ
ARNISTA, MONIKA GARBIAK, TOMASZ JABŁOŃSKI, PAWEŁ JAGIEŁŁO, KRZYSZTOF
KLEINSZMIT, ARTUR KOŁODZIEJSKI, IRENEUSZ KOZICZ, MARIUSZ NAWROCKI, MAREK
NIEWIADOWSKI, CEZARY PIEKAREK, MAREK POKORNIECKI, JAROSŁAW
PRZYBYLIŃSKI, ADRIAN PRZYBYLAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA, starsi aspiranci - JACEK WLEKŁY, PIOTR
SOWIŃSKI, aspiranci - PRZEMYSŁAW WYROZĘBSKI, GRZEGORZ ZAWARSKI, młodszy aspirant JUSTYNA
STĘPIEŃ, sierżant sztabowy ZUZANNA OBSZAŃSKA, sierżanci - PAWEŁ KORAL, DAWID KWAŚNY,
ALDONA LITERTOWICZ, PIOTR ŁABAJ, PATRYK MARCINIAK, WOJCIECH PRUS, starsi posterunkowi MONIKA CZARNIK, PIOTR LEŚNIAK, DAWID PAKUŁA.
Honorowe Odznaki NSZZ Policjantów otrzymali: złotą - asp. sztab. DARIUSZ CHLEBOWSKI, srebrną asp. sztab. ARKADIUSZ KASPERCZUK
Medalem z okazji 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
wyróżnieni zostali: mł. insp. IRENEUSZ WINNICKI, nadkom. DARIUSZ UFNOWSKI
.

Relacja w przygotowaniu, zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu&hellip;
Tadeusz Krawiec
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