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WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
Data publikacji 19.07.2015

Niemal 900 lubuskich policjantów odebrało w tym roku awanse na wyższe stopnie. Pięćdziesięciu
z nich nowe dystynkcje po raz pierwszy założyło podczas wojewódzkiej uroczystości obchodów
Święta Policji. Uroczysty apel odbył się w piątek na gorzowskim Placu Katedralnym, a wśród
znamienitych gości podniosłego wydarzenia była Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Małgorzata Kidawa-Błońska oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp.Mirosław
Schossler.
Policyjne święto na stałe wpisało się w kalendarz lipcowych wydarzeń. Uroczystą oprawę miały również tegoroczne
wojewódzkie obchody Święta Policji, zorganizowane w piątek na Placu Katedralnym w Gorzowie Wlkp. W centralnym
miejscu miasta, po uroczystej Mszy Świętej, zgromadzili się zaproszeni goście, policjanci i ich rodziny, oraz mieszkańcy
Gorzowa Wlkp. Swoją obecnością, podnosząc rangę wydarzenia, zaszczyciła uczestników Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.
Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku na ręce I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinspektora Mirosława
Schosslera. Następnie wyróżnieni funkcjonariusze przyjęli z rąk przełożonego akty mianowania na wyższe stopnie oraz
odznaczenia resortowe. Uroczystość w Gorzowie miała status obchodów wojewódzkich. Podobne apele odbędą się w
najbliższych dniach w każdej z jednostek.
W tym roku awanse w stopniu otrzymało 867 spośród niemal 2,5 tys. lubuskich policjantów. 80 z nich uhonorowanych
zostało odznaką „Zasłużony Policjant” i medalami „Za Długoletnią Służbę”. Wyróżnionych zostało również 26
zaproszonych gości, których wsparcie miało pozytywny wpływ na działalność Policji i bezpieczeństwo w regionie. Osoby
te odebrały z rąk Komendanta medale „Za Zasługi dla Policji”. Podczas piątkowej uroczystości medal złoty odebrała
Maria Surmacz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Gorzowska Rodzina Katyńska” oraz ppłk. Dariusz Rejniak – Dyrektor
delegatury ABW w Zielonej Górze. Medalem Srebrnym uhonorowani zostali ppłk Leszek Kobierzewski – Dyrektor Zakładu
Karnego w Gorzowie Wlkp. oraz Andrzej Kunt – Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą.
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