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WOLSZTYN - ŚWIĘTO POLICJI 2017
Święto Policji to szczególny dzień dla wszystkich osób noszących mundur tej formacji. Tegoroczne
święto było dla wolsztyńskich stróżów prawa jak zawsze okazją do awansów i odznaczeń. Było też
czasem refleksji mundurowych nad wyzwaniami, jakie spotykają na swej drodze każdego. dnia.

21.07.2017 r. o godz. 11:00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie odbyła się uroczysta zbiórka z
okazji Święta Policji. Uroczystość zgromadziła policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji
w Wolsztynie oraz przedstawicieli lokalnych samorządów i instytucji życia publicznego. Akademię swą
obecnością uświetnili między innymi Wicestarosta Wolsztyński Piotr Krajewski, Burmistrz Miasta Wolsztyna
Wojciech Lis, Wójt Gminy Przemęt Dorota Gorzelniak oraz Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński, a także
przedstawiciele instytucji życia publicznego naszego powiatu.
Obecnych powitał Komendant wolsztyńskiej jednostki młodszy inspektor Robert Bekier. W swym wystąpieniu
podkreślił znaczenie służby, jaką na co dzień pełnią wolsztyńscy policjanci dla zapewnienia bezpieczeństwa
zarówno mieszkańcom naszego powiatu, jak i odwiedzającym Wolsztyn i okolice turystom.
Kolejnym punktem było wręczenie aktów mianowania na stopnie policyjne. W tym roku awansowanych zastało
21 funkcjonariuszy:

W korpusie aspirantów
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu mianował na stopień aspiranta sztabowego Policji
●

starszego aspiranta Roberta JAKOWCZYCA

na stopień starszego aspiranta Policji
❍

aspiranta Waldemara KAŁKA

na stopień aspiranta Policji
❍

młodszego aspiranta Macieja BOROWSKIEGO

❍

młodszego aspiranta Artura LORENZA

na stopień młodszego aspiranta Policji
❍

sierżanta sztabowego Kamilę GLASER

❍

sierżanta sztabowego Rafała WOJTKOWIAKA

❍

sierżanta sztabowego Karola TOMASZEWSKIEGO (awans przedterminowy)

W korpusie podoficerów
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu mianował na stopień sierżanta sztabowego Policji
❍

starszego sierżanta Mariusza KARCZMARA

❍

starszego sierżanta Katarzynę KUCHARCZAK

na stopień starszego sierżanta Policji

❍

sierżanta Daniela BASZCZYNA

❍

sierżanta Mariusza GRZEŚKOWIAKA

❍

sierżanta Jarosława HAJTA

❍

sierżanta Dominika PITERA

❍

sierżanta Stanisława REIMANNA

❍

sierżanta

Krzysztofa WOCHALA

❍

sierżanta

Filipa ZBORALSKIEGO

na stopień sierżanta Policji
❍

starszego posterunkowego Remigiusza TRAFARSKIEGO

❍

starszego posterunkowego Michała PIOSIKA

W korpusie szeregowych:
Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie mianował na stopień starszego posterunkowego Policji
❍

posterunkowego Dariusza CEBULSKIEGO

❍

posterunkowego Rafała NADOBNIKA

❍

posterunkowego Michała SOBIESZKA

Po wręczeniu nominacji głos zabrali zaproszeni goście. Było to okazją do przekazania serdecznych życzeń i złożenia gratulacji,
które w imieniu policjantów odebrał Komendant Robert Bekier. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
okolicznościowy adres odczytał reprezentujący go mł.insp. Piotr Mania, Naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu. Na
wniosek Komendanta, Starosta Wolsztyński, Burmistrz Wolsztyna, Wójt Gminy Przemęt oraz Wójt Gminy Siedlec za wzorową
służbę i szczególne osiągnięcia nagrodzili nagrodami rzeczowymi funkcjonariuszy i pracowników Komendy:
●

Panią Małgorzatę Sobieszczyk

●

asp.sztab. Kamila Balcera

●

st.sierz. Szymona Andrysa

●

asp. Michała Leśnika

●

asp.sztab. Roberta Jakowczyca

●

asp. Mariusza Kozłowskiego
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