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OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GRYFICACH
We wtorek z okazji 98 rocznicy powołania Policji Państwowej w sali widowiskowej Gryfickiego Domu
Kultury w gronie przedstawicieli władz samorządowych i współdziałających z Policją instytucji,
odbyła się uroczysta zbiórka, podczas, której wręczono awanse na wyższe stopnie policyjne.
Oprócz policjantów Komendy Powiatowej Policji w Gryficach w uroczystości udział wziął I Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł insp. Jarosław Pasterski, przedstawiciele władz samorządowych oraz prokuratury. W
tegorocznych obchodach Święta Policji udział wzięli również przedstawiciele służb mundurowych współpracujących na co
dzień z gryficką policją a także lokalne media.

W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Gryficach insp. Krzysztof Boguszewicz wygłosił przemówienie, w
którym podziękował wszystkim policjantom za ciężką służbę. Słowa podziękowania skierował również do rodzin policjantów,
pracowników cywilnych, a także wszystkich instytucji współpracujących z Policją. Na zakończenie swojego przemówienia Pan
Komendant złożył życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym, spełnienia marzeń, zadowolenia i spokoju w życiu
osobistym - wszystkim policjantom i policjantkom oraz pracownikom gryfickiej policji.

Podczas uroczystości głos zabrał również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł insp. Jarosław
Pasterski, który podziękował policjantom za trud wkładany w służbę a pracownikom policji za zaangażowanie i rzetelność w
wykonywaniu obowiązków, podkreślił także, że zaufanie i szacunek społeczeństwa to najlepsza nagroda za codzienny trud
służby.

Życzenia oraz podziękowania gryfickim policjantom złożył również Ks Proboszcz dr Kazimierz Półtorak a także
przedstawiciele władz samorządowych, którzy również wręczyli nagrody funkcjonariuszom za sumienną i wzorową służbę na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Obchody tegorocznego Święta Policji w Gryficach uświetnił występ członków zespołu „Letnia Akademia Młodych Artystów” tj.
uczniów Ogniska Muzycznego klasy wokalu, gitary i fortepianu w Gryfickim Domu Kultury pod kierunkiem Aleksandry
Nieszporek i Michała Bierwiaczonka.

Wczoraj tj 26 lipca 2017 podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w takcie uroczystej Gali Policyjnej w Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie, w sali „ Opery na Zamku” z udziałem nadinsp. Helena Michalak Zastępcy Komendanta Głównego
Policji, posłów i senatorów z regionu oraz przedstawicieli władz kościelnych, samorządowych i administracji województwa
zachodniopomorskiego nastąpiło uroczyste wręczenie aktu mianowania na stopień inspektora policji Komendantowi
Powiatowemu Policji w Gryficach oraz na stopień młodszego inspektora policji I – Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
w Gryficach.

.

W czasie Gali Policyjnej w Szczecinie Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. na
wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej - srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczony został asp. szt. Krzysztof
Bogdanowski Dyżurny Zespołu Dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Gryficach , który służbę w Policji pełni od 26 lat.

Natomiast Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2017 o nadaniu odznaczeń - Brązową
Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał asp. szt. Jarosław Szklar - Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Gryficach, który służbę w Policji pełni od 21 lat

Podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Szczecinie akty mianowania na wyższe stopnie policyjne odebrało również
dwóch policjantów z KPP w Gryficach tj st sierż Paweł Lipiński - mianowany na stopień sierżanta sztabowego policji oraz sierż
szt. Mariusz Narożniak - mianowany na stopień młodszego aspiranta policji

W 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach, mianowano na wyższe stopnie służbowe w Policji łącznie 48
policjantów, w korpusie oficerów starszych 2 policjantów korpusie oficerów młodszych 1 policjant , w korpusie aspirantów 23
policjantów, w korpusie podoficerów 17 policjantów, natomiast w korpusie szeregowych 5 policjantów.
Na stopień inspektora Policji awansowano:
●

mł. insp. Krzysztofa Boguszewicza

Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach - w służbie w policji od 25 lat
Na stopień młodszego inspektora Policji awansowano:

●

podinsp. Tomasza Piętala

I - go Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach - w służbie od 26 lat

Na stopień komisarza Policji awansowano 1 policjanta:
●

podkom. Krzysztof Zieliński

Komendant Komisariatu Policji w Trzebiatowie, w służbie od 13 lat
Na stopień aspiranta sztabowego Policji awansowano 4 policjantów:
●

st. asp. Artur Mruk

●

st. asp. Piotr Prętki

●

st. asp. Remigiusz Rolikowski

●

st. asp. Sławomir Wiśniewski

Na stopień starszego aspiranta Policji awansowano 3 policjantów:
●

asp. Tomasz Szymczak

●

asp. Tomasz Siniarski

●

asp. Krzysztof Westfal

Na stopień aspiranta Policji awansowano 6 policjantów:
●

mł. asp. Tomasz Krogulecki

●

mł. asp. Fabian Karwowski

●

mł. asp. Krzysztof Nowakowski

●

mł. asp. Agnieszka Połum

●

mł. asp. Łukasz Sulwiński

●

mł. asp. Artur Zieliński

Na stopień młodszego aspiranta Policji awansowano 10 policjantów:
●

sierż. szt. Szymon Chodziutko

●

sierż szt. Krzysztof Gaja

●

sierż. szt. Radosław Jankowski

●

sierż szt. Łukasz Kierznowski

●

sierż szt. Marcin Klocek

●

sierż szt. Anna Lewandowicz

●

sierż szt. Mariusz Narożniak

●

sierż szt. Cezary Pasternak

●

sierż szt. Agnieszka Podgórska

●

sierż szt. Dorota Turowska

Na stopień sierżanta sztabowego Policji awansowano 3 policjantów:
●

st. sierż. Paweł Lipiński

●

st. sierż. Mateusz Niemirski

●

st. sierż. Tomasz Odebralski

Na stopień starszego sierżanta Policji awansowano 4 policjantów:
●

sierż. Wojciech Borek

●

sierż. Dawid Cebulak

●

sierż. Dawid Dominikowski

●

sierż. Radosław Szpejenkowski

Na stopień sierżanta Policji awansowano 10 policjantów:
●

st. post. Krzysztof Barański

●

st. post. Sebastian Gaj

●

st. post. Adrian Ładzik

●

st. post. Zbigniew Moskal

●

st. post. Ewelina Salejda

●

st. post. Mateusz Soroka

●

st. post. Anna Staworowska

●

st. post. Robert Trusz

●

st. post. Piotr Wiszniewski

●

st. post. Mateusz Żywicki

Na stopień starszego posterunkowego policji awansowano 5 policjantów:
●

post. Dariusz Batug

●

post. Grzegorz Bieniek

●

post. Jakub Broma

●

post. Łukasz Grządziela

●

post. Przemysław Kunda

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz wysoką efektywność nagrodami pieniężnymi wyróżnionych zostało
96 policjantów oraz 24 pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gryficach. Z pośród wyróżnionych policjantów sześciu
funkcjonariuszy otrzymało szczególne wyróżnienie, w związku z podjętymi przez nich działaniami mającymi na celu
ratowania zdrowia i życia ludzkiego tj.
1. st. sierż. Roman Czaboryk,
2. sierż. Mateusz Soroka,
3. sierż. Sebastian Gaj,
4. asp. Krzysztof Nowakowski,
5. st. post. Dariusz Batóg,
6. st. post. Przemysława Kunda
Okolicznościowym ryngrafem z okazji Święta Policji wyróżnionych zostało także dwóch pracowników policji tj. Pani Bogusława
Dębicka oraz Pani Agnieszka Jabłońska
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