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Płońskie uroczystości
Święto Policji
W piątkowe, 28 lipca, południe odbyły się coroczne uroczystości z okazji Święta Policji. Przy okazji
wręczono odznaczenia i awanse 42 funkcjonariuszom, ktÃłrzy wykazali się w trakcie swojej służby.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia przez komendantÃłw płońskiej policji kwiatÃłw przed tablicą
upamiętniającą poległych walczących o wolną i niepodległą Polskę , ktÃłra wisi tuż przy wejściu do
płońskiego kościoła parafii św. Michała Archanioła, gdzie odprawiono msze. Przewodniczył jej proboszcz
ks. kan. Marek Zawadzki przy koncelebrze kapelana płońskiej policji ks. seniora Edmunda Makowskiego
oraz kapelana płockiej policji ks. kan. Jerzego Ławnickiego. Okazjonalne kazanie do policjantÃłw oraz
licznie obecnych parlamentarzystÃłw i samorządowcÃłw skierował ks. Marek Zawadzki.
Po nabożeństwie wszyscy w przemarszu ulicami miasta udali się do Komendy Powiatowej Policji w
Płońsku, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości. W tym roku, ze względu na pogodę, uroczystości
odbyły się w świetlicy komendy, a nie - jak do tej pory - na placu przed komendą. W uroczystościach
Święta Policji oraz 98. rocznicy powołania tej formacji w niepodległej Polsce odbyło się spotkanie z
udziałem zaproszonych gości, wśrÃłd ktÃłrych znaleźli się m.in. I zastępca komendanta wojewÃłdzkiego
Policji zs. w Radomiu insp. Marek Świszcz, wiceminister Maciej Wąsik, senator Jan Maria Jackowski, poseł
Marek Jakubiak, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu WojewÃłdzkiego w Ciechanowie Krzysztof
Bieńkowski oraz samorządowcy powiatu płońskiego, przedstawiciele służb mundurowych oraz jednostek i
firm wspÃłłpracujących z płońską policją.
- Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę po raz kolejny w Płońsku powiedzieć te kilka słÃłw
podziękowań w tak ważnym dla wszystkich policjantÃłw dniu - mÃłwił, witając wszystkich zebranych
komendant płońskiej policji mł. insp. Jarosław Brzozowski. W swoim krÃłtkim przemÃłwieniu komendant
powoływał się na dane statystyczne z ktÃłrych wynika, że Polacy coraz wyżej i lepiej oceniają pracę
policji oraz czują się bezpieczni w swoich miejscach zamieszkania.
- Zdecydowana większość PolakÃłw uznaje nasz kraj za bezpieczny. Drogie policjantki, drodzy
policjanci, to właśnie wasza zasługa i ciężka praca przynoszą takie oceny naszych mieszkańcÃłw zaznaczał. - Bezpieczeństwo jest bardzo ważnym elementem życia społecznego, dlatego my, policjanci
musimy robić wszystko, by mieszkańcy naszego płońskiego powiatu czuli się bezpieczni, a policja nadal
była postrzegana jako formacja profesjonalna i coraz bardziej skuteczna. Musimy być blisko naszych
mieszkańcÃłw i wśrÃłd mieszkańcÃłw. Jest to niełatwa służba wymagająca dużego poświęcenia,
zaangażowania, o czym doskonale wiedzą nasi najbliżsi - dodawał komendant Brzozowski.
Wiele ciepłych słÃłw do policjantek i policjantÃłw skierowali zaproszeni goście, ktÃłrzy dziękowali im za
poświęcenie oraz trud, jaki ponoszą w swojej niełatwej i niebezpiecznej pracy.
Piątkowe świętowanie policji zakończył poczęstunek.
WyrÃłżnienia
W czasie piątkowej imprezy zostały wręczone odznaczenia i awanse policjantkom i policjantom oraz
osobom cywilnym. Odznaczenia trafiły do 42 funkcjonariuszy.
Srebrnym medalem za długoletnią służbę Prezydent RP odznaczył mł. insp. Jarosława Brzozowskiego
komendanta powiatowego Policji w Płońsku oraz mł. insp. Piotra Bartosiaka I zastępcę komendanta
powiatowego Policji w Płońsku. Zastępca komendanta został rÃłwnież mianowany na wyższy stopień
służbowy - młodszego inspektora.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową odznakę Zasłużony policjant nadał asp. sztab.
Andrzejowi Rzewińskiemu, pełniącemu funkcję kierownika Posterunku Policji w Załuskach.
Brązowymi Medalami â€žZa Zasługi dla Policjiâ€• przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
wyrÃłżnione zostały osoby wspÃłłpracujące z płońską policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa: Artur
Czapliński - nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, radny powiatu płońskiego,
członek komisji ds. bezpieczeństwa w płońskim starostwie, Bogdan Lewandowski - komendant Straży
Miejskiej w Płońsku oraz Sławomir Zalewski - wÃłjt gminy Nowe Miasto. Odznaczenia wyrÃłżnionym
zostaną wręczone w innym terminie.
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Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał nagrodę motywacyjną asp. Robertowi
Kędzierskiemu dzielnicowemu zespołu dzielnicowych Komisariatu Policji w Raciążu.
Komendant głÃłwny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk z okazji Święta Policji przyznał nagrody
pieniężne dla funkcjonariuszy i pracownika Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. WyrÃłżnieni zostali:
podinsp. Grzegorz Osiński, st. asp. Daniel Kania dzielnicowy, asp. sztab. Marcin Sztabnik, st. sierż.
Marcin Kosiewicz, mł. asp. Jolanta Tucka, sierż. szt. Norbert Witkowski.
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