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Choszczno - Pożegnanie komendanta Winnickiego
21.02.2020.

CHOSZCZNO. Wczoraj choszczeńscy policjanci pożegnali odchodzącego na emeryturę insp. IRENEUSZA
WINNICKIEGO. Przez ponad 20 lat, w tym siedem, jako komendant, pracował w Komendzie Powiatowej
Policji w Choszcznie.

Insp. IRENEUSZ WINNICKI najdłużej związany był z Komendą
Powiatową Policji w Choszcznie i choć w ostatnich kilka miesięcy
szefował w placówce gryfińskiej, to trudno się dziwić temu, że to
właśnie tu zorganizowano mu pożegnanie ze służbą.
- Stworzył jedyną w swoim rodzaju komendę i to dzięki niemu polepszyły
się nam warunki pracy, odnowione zostały posterunki, a także tabor
samochodowy. To, jak pracowaliśmy, jak się do siebie odnosiliśmy, a
przede wszystkim, jak wzajemnie się wspieraliśmy&hellip;, nie byłoby tego,
gdyby nie jego zarządzanie &ndash; mówił podinsp. RAFAŁ JANZEN. W podobnym tonie mówił o byłym
już komendancie burmistrz ROBERT ADAMCZYK.
&ndash; Gdyby nie dobrze układająca się współpraca, to tego obiektu, w którym
obecnie pracujecie, prawdopodobnie do dzisiaj by nie było &ndash; mówił.
Przypomniał, że zarówno on jak i jego podwładni stworzyli wiele
przedsięwzięć, które na stałe wpisały się w życie społeczne naszej
gminy. Z kolei nadkomisarz JAKUB ZARĘBA nazwał go organizatorem,
architektem, budowlańcem, a nawet ogrodnikiem. Na dowód przedstawił
owacyjnie przyjęta, fotograficzną prezentację z okresu służby w
Choszcznie.
- Zawsze wyobrażałem sobie, że dotrwam do emerytury właśnie w Choszcznie, bo właśnie tu czułem się
najlepiej, jak we własnym domu. To,
że tworzyliśmy wyjątkową zgraną paczkę nie było tylko moją, ale przede
wszystkim waszą zasługą. Gdy odbierałem nagrody, w tym dla najlepszej
jednostki w kraju, nie były one dedykowane komendantowi tylko komendzie.
Dziękuję za to, że mogłem z wami pracować, a na odejście życzę
wszystkim powodzenia, a sobie szczęśliwej emerytury &ndash; powiedział I.
Winnicki.
Tadeusz Krawiec

insp. IRENEUSZ WINNICKI
Jest żonaty, ma dorosłego syna i mieszka w Choszcznie, absolwent
Akademii Rolniczej w Szczecinie. W policji od 1995 roku (po kolei:
Oddziały Prewencji KWP w Szczecinie, KRP Szczecin nad Odrą, KRP Szczecin
Dąbie, KMP w Szczecinie). W 1999 r. ukończył Wyższą Szkołę Policji w
Szczytnie, po której trafił do KPP w Choszcznie. Tu pełnił służbę w
wydziale kryminalnym, był naczelnikiem sekcji prewencji, od lipca 2006
r. został pierwszym zastępca komendanta, a od października 2012 roku
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komendantem. Służbę zakończył jako szef KPP w Gryfinie (był tam od lipca
2019). Jego pasją jest sport, szczególnie żeglarstwo, piłka nożna i
ręczna. Lubi dobre filmy (Woody Allen, Pedro Almodovar). Jest autorem
tekstu do piosenki &bdquo;Policjant Stopek&rdquo;.
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