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UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W SUWAŁKACH
W Suwałkach, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty apel z okazji obchodów 99.
rocznicy powstania Policji Państwowej. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali
funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Komendy Powiatowej Policji w Augustowie
oraz Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. W uroczystości udział wzięli między innymi: Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant
Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcą, a także
zaproszeni goście i mieszkańcy.
Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia
suwalscy, augustowscy i sejneńscy policjanci obchodzili dzisiaj uroczystość 99-lecia formacji. Uroczysty apel odbył się na
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Poprzedzony został Mszą Świętą w Konkatedrze pod wezwaniem Św.
Aleksandra w Suwałkach, celebrowaną przez kapelana suwalskich policjantów, Księdza Prałata mjr Krzysztofa Kaczyńskiego.
W uroczystości udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław
Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcą. W obchodach
uczestniczyli również przedstawiciele instytucji samorządowych, służb mundurowych, przedstawiciele duchowieństwa,
pracownicy Policji, rodziny świętujących funkcjonariuszy oraz mieszkańcy miasta.
Dzisiejszy apel był okazją do uhonorowania policjantów, którzy na co dzień służą społeczeństwu i dbają o jego
bezpieczeństwo. Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało w tym roku 75 mundurowych z Suwałk, 34 z Augustowa
oraz 13 funkcjonariuszy z Sejn.
Podczas uroczystości wręczono również odznaki „Zasłużony Policjant”.
Przemawiający podkreślali, że to ważny dzień dla policjantów, którzy każdego dnia pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa.
Goście podziękowali funkcjonariuszom za trud oraz poświęcenie w codziennej ich pracy.
Ponadto, w trakcie tegorocznych obchodów nastąpiło poświęcenie oraz przekazanie dla Komendy Miejskiej Policji w
Suwałkach 2 radiowozów marki KIA zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata
2014-2020.
Z kolei pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zostały złożone kwiaty przez delegację na czele z Sekretarzem Stanu w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem Zielińskim.
Tegoroczne obchody uświetniła deﬁlada w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji
w Białymstoku i pododdziału funkcjonariuszy odznaczonych i mianowanych na wyższe stopnie policyjne.
Natomiast oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą kapelmistrza młodszego inspektora
Janusza Trzepizura oraz Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku kierowany przez prof. Wiolettę Miłkowską.
Z myślą o mieszkańcach mundurowi zorganizowali również stoiska proﬁlaktyczne oraz pokaz m.in. radiowozów, motocykli

służbowych. Z funkcjonariuszami można było porozmawiać m.in. o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, w tym z zakresu
ruchu drogowego, a także bezpieczeństwa nad wodą. Dodatkowo, funkcjonariusze Policji udzielali informacji
zainteresowanym osobom na temat funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, programu „Dzielnicowy
bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.
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