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KOMENDANT AWANSOWAŁ POLICJANTÓW NA NAJWYŻSZE
STANOWISKA KIEROWNICZE W DWÓCH NAJWIĘKSZYCH
WYDZIAŁACH
Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak mianował czterech śremskich
policjantów na najwyższe stanowiska kierownicze w dwóch największych Wydziałach – Kryminalnym i
Prewencji. Szef śremskich mundurowych podkreślił, iż jest dumny z tego, że bardzo dobrze i z
zaangażowaniem realizują oni powierzone im zadania.
12 czerwca br., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Śremie rozpoczęła się uroczysta zbiórka.
Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak awansował na wyższe stanowiska służbowe czterech
policjantów, którym kilka miesięcy wcześniej powierzył pełnienie obowiązków na tych stanowiskach.
Kom. Romana Brussa mianował na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji.
Podkom. Dawida Lempaszaka mianował na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego.
Kom. Adama Kaźmierczaka mianował na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji.
Asp. Jarosława Kmiecika mianował na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego.
Szef śremskich mundurowych gratulując policjantom podkreślił, iż jest dumny z tego, że bardzo dobrze i z
zaangażowaniem realizują oni powierzone im zadania. Mówił o tym, że wraz ze swoim Zastępcą, będzie nadal
ich wspierał i pomagał im w realizacji zadań, abyśmy służyli społeczeństwu i wypełniali swoją ważną i
odpowiedzialną rolę.
Kom. Roman Bruss służbę w Policji pełni od 1996 roku. Zanim trafił do śremskiej Komendy przez dwa lata służył w Oddziale
Prewencji Policji w Poznaniu. W latach 1998 - 2002 był funkcjonariuszem Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego w naszej
jednostce. W 2002 roku awansował na stanowisko dzielnicowego, a w 2007 roku na stanowisko Asystenta Wydziału
Prewencji. W 2010 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji, a w 2011 roku ukończył
kurs oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 1 grudnia 2017 roku Komendant Jądrzak powierzył mu pełnienie
obowiązków Naczelnika Wydziału Prewencji, a z dniem 1 czerwca br. awansował go na to stanowisko.
Podkom. 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. 9 stycznia br. Komendant Jądrzak powierzył mu pełnienie
obowiązków Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Śremie, a z dniem 1 czerwca br. awansował
go na to stanowisko.
Kom. Adam Kaźmierczak służbę w Policji rozpoczął w 2001 roku i od początku związany jest ze śremską Komendą. Najpierw
służył w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym, później w wyodrębnionej, w ramach Ogniwa, Drużynie Konwojowej. W 2003
roku awansował na stanowisko dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych w Książu Wlkp. Na pewno pamięta go wielu
mieszkańców tego miasteczka, bowiem przez kilka lat pomagał właśnie mieszkańcom Książa Wlkp. W 2009 roku ponownie

awansował i rozpoczął służbę na stanowisku kierowania, gdzie najpierw był Zastępcą Dyżurnego, a następnie Dyżurnym. W
2013 roku ukończył szkolenie oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 1 grudnia 2017 roku insp. Sławomir Jądrzak
powierzył mu pełnienie obowiązków Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji, a z dniem 1 czerwca br. awansował go na to
stanowisko.
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. 9 stycznia br. szef śremskiej Policji powierzył mu pełnienie obowiązków Zastępcy
Naczelnika Wydziału Kryminalnego, a z dniem 1 czerwca br. awansował go na to stanowisko.
Awansowanym GRATULUJEMY !!!
/ Ewa Kasińska /
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