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DOLNOŚLĄSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
Data publikacji 27.07.2012

27 lipca 2012 r. z okazji 93 rocznicy powstania Policji Państwowej na wrocławskim Rynku odbyły
się wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczysta akademia poprzedzona została złożeniem
wieńców w hołdzie zamordowanym i poległym w służbie policjantom. Wręczone zostały
odznaczenia, medale, awanse i podziękowania, a uroczystości uświetniała Orkiestra dolnośląskiej
Policji, pokaz sprzętu policyjnego oraz pierwszy zlot motocyklowy policjantów z Dolnego Śląska.
Przy okazji święta Policja dolnośląska dziękuje wszystkim, którzy wspólnie z nią angażują się w
budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców regionu.
Główne uroczystości rozpoczęły się na wrocławskim Rynku o godzinie 10.00. Jeszcze jednak przed rozpoczęciem
uroczystej akademii, o godzinie 8.00 Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Dariusz Biel wspólnie z
pozostałymi członkami kierownictwa dolnośląskiej komendy oraz komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu
dolnośląskiego, a także zaproszonymi gośćmi, przy Kościele Ojców Redemptorystów złożyli wieńce i wiązanki pod
tablicą ku czci policjantów zamordowanych przez NKWD w Twerze. Następnie, o godzinie 9.00 uczestnicy uroczystych
obchodów Święta Policji złożyli wieńce na Cmentarzu Osobowickim, pod Pomnikiem Poległych w służbie Policjantów.
Następnie, przed Ratuszem rozpoczęły się wojewódzkie obchody Święta Policji z udziałem zaproszonych gości, w tym
m.in. przedstawicieli Policji z Czech, Niemiec i Włoch. Podczas uroczystości, odznaczenia, medale, awanse i
podziękowania - z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego – nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, Komendanta
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – nadinsp. Dariusza Biela oraz Wicewojewody Dolnośląskiego Pani Ewy
Mańkowskiej, odebrało 80 funkcjonariuszy i 15 przedstawicieli m.in. władz samorządowych wojewódzkich i lokalnych,
sądów i prokuratur, wojska i policji czeskiej - wyróżnionych za zasługi dla Policji. Wiceprezydent Wrocławia Pan
Wojciecha Adamski wręczył także 11 policjantom z Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w
imieniu Prezydenta Wrocławia Pana Rafa Dutkiewicza – podziękowania i medale „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla
Wrocławia”, za szczególne zasługi dla Miasta w czasie przygotowań i trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012.
Mieszkańcy, którzy towarzyszyli funkcjonariuszom podczas uroczystości Święta Policji na wrocławskim Rynku, mogli
obejrzeć m.in. występy Orkiestry Policji dolnośląskiej, w tym także pokaz musztry paradnej, sprzęt policjantów ruchu
drogowego, prewencji i policyjnych antyterrorystów, a także kilkadziesiąt motocykli, które pojawiły się na Rynku po
uroczystej akademii, w ramach Pierwszego Zlotu Motocyklowego dolnośląskich Policjantów, promującego wspólnie z
funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu program prewencyjny pod
hasłem „Bezpieczny Motocyklista”. Motocykliści po godziny 13.00 przejechali w kolumnie także ulicami miasta.
Najmłodszym uczestnikom przez cały czas towarzyszył ich przyjaciel KOMISARZ LEW – maskotka dolnośląskiej Policji.

Łącznie na Dolnym Śląsku z okazji Święta Policji na wyższe stopnie awansowało 1909 funkcjonariuszy. 164 policjantów
zostało także odznaczonych złotą, srebrną i brązową Odznaką – „Zasłużony Policjant”. Ponadto 1635 pracowników
cywilnych dolnośląskiej Policji otrzymało okolicznościowe listy z podziękowaniami od Komendanta Wojewódzkiego Policji
we Wrocławiu.
(KWP we Wrocławiu / mw)
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Film Dolnośląskie obchody Święta Policji pod Pomnikiem Poległych w służbie
Policjantów
Opis ﬁlmu: wrocław obchody święto policja

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Dolnośląskie obchody
Święta Policji pod Pomnikiem Poległych w służbie Policjantów (format ﬂv - rozmiar 14.91
MB)

Film Dolnośląskie obchody Święta Policji na wrocławskim rynku
Opis ﬁlmu: Dolnośląskie obchody Święta Policji na wrocławskim rynku

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Dolnośląskie obchody
Święta Policji na wrocławskim rynku (format ﬂv - rozmiar 17.6 MB)

