10 maja 2022

Komandor Tomasz Popiołek objął dowodzenie Komendą Portu Wojennego Świnoujście

W świnoujskim Porcie Wojennym odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku służbowym
Komendanta Portu Wojennego Świnoujście. Czasowo pełniący obowiązki na tym stanowisku, komandor
porucznik Albin Sołtykiewicz przekazał dowodzenie jednostką komandorowi Tomaszowi Popiołkowi.
W uroczystości przekazania obowiązków Komendanta Portu Wojennego Świnoujście wziął udział dowódca 8.
Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Włodzimierz Kułagin, a także dowódcy jednostek wojskowych
wchodzących w skład Flotylli. Obecni byli szefowie służb mundurowych, instytucji i organizacji funkcjonujących
w województwie zachodniopomorskim oraz przedstawiciele władz miasta.

Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Włodzimierz Kułagin w trakcie okolicznościowego
przemówienia przedstawił zaproszonym gościom dotychczasowy przebieg służby komandora Tomasza
Popiołka, pogratulował mu wyznaczenia na stanowisko służbowe i życzył dowódczego szczęścia oraz
satysfakcji z wykonywania obowiązków służbowych. Podziękował również za zaangażowanie komandorowi
porucznikowi Albinowi Sołtykiewiczowi, który pełnił czasowo obowiązki Komendanta przez ostatnie 5
miesięcy.

„Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa, wiem również, że Komenda Portu
Wojennego Świnoujście to oddział doskonale zorganizowany i przygotowany do realizacji zadań na rzecz
jednostek Flotylli oraz przydzielonych na zaopatrzenie, a także sił wzmocnienia NATO, co wielokrotnie zostało
już udowodnione. Przed jednostką stoi w najbliższym czasie wiele wyzwań w tym zakresie.” - podkreślił
komandor Tomasz Popiołek w trakcie swojego wystąpienia, dziękując jednocześnie za zaufanie, którym został
obdarzony przez przełożonych.
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***

Komandor Tomasz Popiołek jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Po
ukończeniu szkoły, został wyznaczony do 8. Rejonu Obserwacji i Łączności na swoje pierwsze stanowisko
służbowe jako Pomocnik Szefa Służb Technicznych. Następnie objął stanowisko Szefa Logistyki w 8. ROiŁ. Od
roku 2007 jest związany z Dowództwem 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, gdzie pełnił służbę na kolejnych
stanowiskach służbowych związanych z logistyką i zaopatrzeniem jednostek wojskowych. W trakcie swojej
kariery zawodowej w dowództwie, przeszedł drogę od specjalisty w wydziale planowania logistycznego do
szefa wydziału. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dniem 25 kwietnia 2022 r. został wyznaczony na
stanowisko służbowe Komendanta Portu Wojennego Świnoujście.
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