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POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI WE WROCŁAWIU
Data publikacji 01.08.2012

31 lipca 2012 r. we Wrocławiu, odbyły się powiatowe uroczystości związane z obchodami 93
rocznicy powołania Policji Państwowej. Życzenia policjantkom, policjantom i pracownikom
cywilnym wrocławskiej komendy miejskiej złożyli Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu –
nadinsp. Dariusz Biel, Komendant Miejski Policji we Wrocławiu – insp. Jacek Kaczmarek oraz
zebrani na uroczystości przedstawiciele władz miasta, województwa i archidiecezji wrocławskiej.
Akademia z okazji powiatowych obchodów Święta Policji odbyła się na dziedzińcu Pałacu Królewskiego, w którym mieści
się Muzeum Miejskie Wrocławia i uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele władz miasta, województwa, przedstawiciele
gminy Wrocław, sądu i prokuratury, policjanci i ich rodziny, przedstawiciele pozostałych służb mundurowych oraz wielu
innych gości.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu. Po
wprowadzeniu sztandaru Komendant Miejski Policji - insp. Jacek Kaczmarek, w przemówieniu rozpoczynającym
uroczystości przypomniał historię Policji. Przywołał pamięć o zamordowanych w 1940 roku kilku tysiącach
funkcjonariuszy oraz tych, którzy polegli podczas służby. Dzisiaj, jak mówił komendant, Policja jest formacją
nowoczesną, której głównym celem jest służenie społeczeństwu, a podejmowane przez nią działania mają ograniczać
liczbę zdarzeń o charakterze kryminalnym i pozytywnie wpływać na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Podczas uroczystości, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć - 18
funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wręczono złote, srebrne i brązowe odznaki „Zasłużony
Policjant”. Odznaczenia wręczyli Wojewoda Dolnośląski, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz Komendant
Miejski Policji. Wręczono także kilkadziesiąt aktów mianowania na wyższe stopnie. Łącznie z okazji Święta Policji, na
wyższe stopnie awansowało 325 policjantów, pełniących służbę na terenie miasta i powiatu Wrocław.
Podczas uroczystości wręczono także wyróżnienia nadane przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. "Merito de
Wratislavia - Zasłużony dla Wrocławia ", z rąk wiceprezydenta miasta Macieja Bluja oraz Komendanta Miejskiego Policji
odebrało 5 policjantów. Prezydent Wrocławia wystosował też listy gratulacyjne za wzorowe i sumienne wykonywanie
obowiązków służbowych oraz zaangażowanie na rzecz porządku publicznego i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
Wrocławia. Wręczono je 81 policjantom oraz 44 pracownikom Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
(KWP we Wrocławiu / łb)
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