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WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 2018
Wczoraj w Pszczynie odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji pod patronatem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Uroczystość była okazją, aby awansować
policjantów na wyższe stopnie i wyróżnić najbardziej zasłużonych. Wśród mianowanych był również
Komendant Powiatowy Policji w Żywcu podinsp. Michał Łukasik, który z rąk Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego odebrał awans na stopień
młodszego inspektora policji.
Po mszy świętej, która odbyła się w samo południe w Kościele pw. Wszystkich Świętych i Matki Bożej Różańcowej, wszyscy
zaproszeni goście, z Kompanią Honorową i pocztami sztandarowymi na czele, przeszli przy akompaniamencie Orkiestry KWP
w Katowicach na plac przy Muzeum Zamkowym w Pszczynie.
Dowódca uroczystości złożył tam meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinspektorowi
Krzysztofowi Justyńskiemu, który przeprowadził przegląd pododdziałów.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: parlamentarzyści i europarlamentarzyści, Pierwszy Wicewojewoda Ślaski Jan
Chrząszcz, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Sławomir Litwin, Komendanci Wojewódzcy Policji z Kielc i
Opola, Komendant Szkoły Policji z Katowic, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych - zarówno z kraju jak
i zza granicy, komendanci miejscy i powiatowi oraz kadra kierownicza śląskiego garnizonu policji.
Podczas uroczystości odbyło się wręczenie Medali za Długoletnią Służbę, przyznawanych przez Prezydenta RP oraz aktów
nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne, które wręczyli Pierwszy Wicewojewoda Ślaski Jan Chrząszcz i Komendant
Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Krzysztof Justyński. Podczas uroczystości Generał Justyński wręczył panu
Tomaszowi Męcik-Kronenbergowi Medal za Zasługi dla Policji przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrzynych i Administracji.
W trakcie apelu odczytane zostały adresy okolicznościowe od nieobecnych na uroczystości: Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego i Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka.
Po części ceremonialnej odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Honorowej, a następnie rozpoczął festyn
rodzinny. Podczas imprezy zaprezentowano m.in. kilkadziesiąt stoisk tematycznych, pojazdy służbowe, a także symulatory
zderzeń i dachowania. Najwięcej atrakcji skierowanych było do najmłodszych. Dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju
zabawach proﬁlaktycznych i brały udział w licznych konkursach, poznawały tajniki pracy policjantów, a także spotkały się ze
Sznupkiem - maskotką śląskiej policji. Bardzo dużą popularnością cieszyły się pokazy tresury psów służbowych oraz
umiejętności policyjnych jeźdźców oraz ich wierzchowców. Całą imprezę zakończył koncert Alicji Janosz.
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