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SPOTKANIE WIELKANOCNE
Dzisiaj w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyło się spotkanie wielkanocne funkcjonariuszy
służb mundurowych oraz zaproszonych gości. Podczas spotkania nie zabrakło świątecznych życzeń.
Były też nagrody i wyróżnienia.
W spotkaniu świątecznym wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław
Zieliński, Wojewoda Podlaski Pan Bogdan Paszkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel
Kołnierowicz,
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Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, przywitał wszystkich gości i złożył świąteczne życzenia. Następnie głos zabrał
sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który złożył wszystkim życzenia z
okazji Świąt Wielkiej Nocy. W swoim wystąpieniu wiceminister podziękował za zaangażowanie Policji w umacnianie
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślił również, że państwo powinno stwarzać warunki, aby służby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogły wypełniać swoje obowiązki na najwyższym poziomie. Na zakończenie głos zabrał
Wojewoda Podlaski Pan Bogdan Paszkowski. Spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień w konkursie z okazji 100.
rocznicy powołania Policji Państwowej. W eliminacjach wojewódzkich, które zostały zorganizowane przez Komendę
Wojewódzką Policji w Białymstoku we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oddział w Białymstoku wyłonionych
zostało trzech laureatów w kategorii literackiej, plastycznej oraz audiowizualnej. Laureatem konkursu w kategorii literackiej
został posterunkowy Maciej Laskowski z Komisariatu Policji I w Białymstoku autor „Ody do służby”, w kategorii plastycznej
Pani Urszula Jankowska z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach autorka pracy plastycznej „100. rocznica powołania
Policji Państwowej”. Laureatem konkursu w kategorii audiowizualnej została aspirant Ewelina Szlesińska z Komendy Miejskiej
Policji w Łomży - autorka filmu krótkometrażowego „Pomagamy i chronimy”. Komisja konkursowa wyróżniła również autorów
dwóch prac plastycznych: Gabrysia Deptuła za pracę „100 lat Policji” oraz posterunkowy Ewelina Lewkowicz – Raban z
Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku za pracę „100 lat Policji – trop historii”.
W dalszej części uroczystego spotkania przedstawiciele duchowieństwa poświęcili świąteczne potrawy i życzyli sobie
wzajemnie radosnych Świąt Wielkiej Nocy.
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