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Polska Policja obchodzi w tym roku 102. rocznicę powstania. Obchody Święta Policji to moment
awansów i wyróżnień, ale przede wszystkim szczególny czas podziękowań dla stróżów prawa za
ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu.
Dzisiejsze uroczystości odbyły się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Ceremonia miała charakter
uroczystej zbiórki i rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Białymstoku inspektorowi
Maciejowi Danielowi Wesołowskiemu przez dowódcę uroczystości.
W dzisiejszym wydarzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Przemysław Tuchliński, Wicestarosta
Powiatu Białostockiego Roman Czepe, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
brygadier Radosław Pułtorak, Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku Krzysztof Kolenda, Dyrektor Aresztu Śledczego
w Białymstoku podpułkownik Wojciech Januszewski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach
podpułkownik Grzegorz Krawiel, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Michałowie major Artur Sieńko,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Dojlidy Wojciech Świtecki, kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku,
funkcjonariusze oraz kapelani podlaskiej Policji.
Tradycyjnie, podczas dzisiejszego święta przyznano akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W Komendzie
Miejskiej Policji w Białymstoku nominacje na wyższe stopnie otrzymało 308 funkcjonariuszy. Z czego 1 w korpusie
oﬁcerów starszych, 18 w korpusie oﬁcerów młodszych, 124 w korpusie aspirantów, 124 w korpusie podoﬁcerów oraz 41
w korpusie szeregowych. Przedterminowym awansem wyróżniono 15 funkcjonariuszy.
Minione miesiące to czas trudnej i wytężonej służby białostockich funkcjonariuszy, związanych z wykonywaniem zadań
przy zwalczaniu pandemii Covid-19. W podziękowaniu za sumienna postawę i szczególne zaangażowanie w walkę z
pandemią policjant z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku został wyróżniony przez
Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku.
Podczas tegorocznego Święta Policji obecni byli również nowo przyjęci policjanci, którzy ślubowali „Strzec
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania od 8 nowych funkcjonariuszy
przyjął Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Maciej Daniel Wesołowski.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście oraz Komendant Miejski Policji w Białymstoku, który przekazał słowa
wdzięcznści i uznania dla każdego policjanta. Komendant podziękował funkcjonariuszom za pełną zaangażowania i
poświęceń służbę, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i satysfakcji z pełnionych obowiązków. Słowa podziękowania
przekazał również rodzinom i bliskim policjantów.

