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KOMENDANT WPROWADZIŁ NOWYCH NACZELNIKÓW
Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak za lata wzorowej służby podziękował
przechodzącemu na emeryturę asp. szt. Maciejowi Głochowiakowi Naczelnikowi Wydziału
Kryminalnego i jego obowiązki powierzył asp. Dawidowi Lempaszak, a obowiązki Zastępcy
Naczelnika tego Wydziału powierzył asp. Jarosławowi Kmiecik.
9 stycznia br., o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Śremie rozpoczęła się uroczysta zbiórka.
Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak przeniósł do swojej dyspozycji asp. szt. Macieja Głochowiaka
Naczelnika Wydziału Kryminalnego, który 16 lutego br. przechodzi na zasłużoną emeryturę. Jednocześnie Komendant
wprowadził nowych Naczelników, którym powierzył kierowanie Wydziałem Kryminalnym. Asp. Dawidowi Lempaszak
powierzył pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału Kryminalnego, a asp. Jarosławowi Kmiecik powierzył pełnienie
obowiązków Zastępcy Naczelnika tego Wydziału.
Szef śremskich mundurowych podziękował za lata wzorowej służby dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego,
który kierował pracą śremskich kryminalnych od 2012 roku i przedstawił przebieg służby nowych Naczelników.
Asp. Dawid Lempaszak służbę w Policji rozpoczął w 2003 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, następnie służył w
Poznaniu, a w 2007 roku związał się z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, gdzie głównie
specjalizował się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej i samochodowej. W 2013 roku został oddelegowany na kilka
miesięcy do pełnienia służby w Zarządzie w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji. W grudniu 2017 roku ukończył
szkolenie oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Asp. Jarosław Kmiecik służbę w naszej formacji rozpoczął w 2004 roku. Od początku związany jest ze śremską Komendą,
gdzie najpierw służył w Wydziale Prewencji. W 2008 roku awansował do Wydziału Kryminalnego, gdzie głównie specjalizował
się w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków drogowych, zwalczania przestępczości narkotykowej oraz
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
Komendant Jądrzak gratulując policjantom podkreślił jak ważne i odpowiedzialne zadania mają do wykonania. Zadeklarował
swoje osobiste wsparcie i pomoc w ich realizacji.
/ Ewa Kasińska /
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