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19.07.2018.

CHOSZCZNO. Ponad 20 awansów, a także odznaki, ryngrafy, nagrody i podziękowania,
to plon wczorajszych obchodów Święta Policji. Podczas uroczystości,
która odbyła się w sali widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury,
pierwszy w swej karierze awans otrzymał WOJCIECH PATER.

Wczorajsze obchody Święta Policji odbywały się w 99. rocznicę jej powstania. Otwierając to wydarzenie,
komendant KPP w Choszcznie insp. IRENEUSZ WINNICKI podziękował podwładnym za zaangażowanie i
sukcesy, które osiągali w minionym roku.

- Przede wszystkim dumny jestem z postawy młodych policjantów, którzy po raz kolejny wygrali turniej
wojewódzki par patrolowych (st. sierż. PIOTR PENCAK i sierż. PIOTR ŁABAJ&ndash; red.) i zdobyli
pierwsze miejsce w wojewódzkim, drużynowym w konkursie dzielnicowych (asp. sztab. IRENEUSZ
KOZICZ i st. sierż. GRZEGORZ ŻABSKI &ndash; red.) &ndash; wyliczał ich osiągnięcia. Podkreślił też
osiągnięcia I. Kozicza, który w klasyfikacji indywidualnej uplasował się na trzecim miejscu, a także
sukcesy ich kolegów ze służby operacyjnej, dochodzeniowej i śledczej za indywidualne wyniki,
wywalczone również na szczeblu wojewódzkim. &ndash; Przy okazji tego święta chciałbym się pochwalić
tym, że przygotowywane przez nas spektakle &bdquo;Stopkowe przygody&rdquo; doczekały się
specjalnej promocji i już niebawem, w specjalnym wydaniu magazynu 997 ukaże się duży reportaż
&ndash; mówił. Zaznaczył też, że są jedyną komendą w województwie, która po raz kolejny pozyska
środki z rządowego programu &bdquo;Razem Bezpieczniej&rdquo;. Jeszcze więcej o sukcesach z
minionego roku opowiedział film, który policjanci pokazali zaproszonym gościom. W trakcie opisywanej
uroczystości 22 funkcjonariuszy odebrało nominacje na kolejne stopnie. Wśród nich był też debiutant
WOJCIECH PATER, który awans na starszego posterunkowego otrzymał już po roku służby. W finale tego
wydarzenia wystąpił zespół rockowy Fishing Group.

Katarzyna Kubacka, (tk)
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aspiranci sztabowi (nowe stopnie) &ndash; PIOTR SOWIŃSKI, JACEK WLEKŁY,
starszy aspirant sztabowy &ndash; MACIEJ GÓRSKI,
aspiranci &ndash; DAMIAN BRYZEK, RENATA CZAJA, KAMIL DŹWILEWSKI, ZIEMOWIT NOWAK,
młodsi aspiranci - ANDRZEJ ALEKSION, MARIUSZ JANIK, JAKUB PIALIK, DANIEL RECA,

starsi sierżanci &ndash; PIOTR ŁABAJ, WOJCIECH PRUS, WOJCIECH RAKOWSKI,
sierżanci &ndash; ZDZISŁAW KALINOWSKI, MAGDA KEPLIN, ALEKSANDRA MATWIEJKO,
starszy posterunkowy &ndash; WOJCIECH PATER

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Województwa Zachodniopomorskiego - insp. IRENEUSZ WINNICKI

Odznaka &bdquo;Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów&rdquo; - insp.
IRENEUSZ WINNICKI i asp. szt. ARTUR MODLIŃSKI

Odznaka &bdquo;Zasłużony Policjant&rdquo; - asp. szt. ADAM PAWŁOWSKI
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