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ZBIÓRKA Z OKAZJI 101 ROCZNICY UTWORZENIA POLICJI
PAŃSTWOWEJ
24 lipca 1919 roku doszło do uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej ustawy o Policji
Państwowej. Dziś w wągrowieckiej jednostce odbyły się uroczystości Święta Policji.
Artykuł 1 ustawy z 24 lipca 1919 roku stanowił wówczas:
Policja Państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę
bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.
W każdym czasie, służba policyjna oznaczała świadome wzięcie na siebie dodatkowych zobowiązań, wolę tworzenia kraju
bezpiecznego i praworządnego, w którym ład i porządek są warunkiem jego pomyślnego rozwoju. Tak jest do dnia
dzisiejszego.
Dziś w Komandzie Powiatowej Policji w Wągrowcu dla uczczenia 101-rocznicy tamtych wydarzeń odbyła się uroczysta
zbiórka. Z uwagi na obostrzenia sanitarne, odbyła się ona w ścisłym gronie osób awansowanych. Jak co roku obchody
uroczystości Święta Policji są okazją, aby docenić ponoszony przez nich trud i zaangażowanie, poprzez wręczenie wyróżnień i
aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.
Za wzorowe wykonywanie obowiązków przedterminowo na stopień młodszego aspiranta Policji awansował sierżant sztabowy
Kamil Czarnecki.
Na stopień Aspiranta Sztabowego Policji awansowali:
st. asp. Futro Tomasz
st. asp. Majewski Hubert
st. asp. Polcyn Jarosław
na stopień Starszego Aspiranta Policji awansowali:
asp. Kusz Marek
asp. Pawlicki Dawid
asp. Połczyński Dawid
asp. Stelmasiak Przemysław
na stopień Aspiranta Policji awansowali
mł. asp. Bałdyga Norbert
mł. asp. Koza Dawid
mł. asp. Kruczek Łukasz
mł. asp. Rubert Krzysztof
na stopień Młodszego Aspiranta Policji awansowali

sierż. sztab. Bodus Bartłomiej
sierż. sztab. Borkowski Jakub
sierż. sztab. Górniak Adam
sierż. sztab. Kasperkowiak Daria
sierż. sztab. Kołodziejczuk Michał
sierż. sztab. Mycka Przemysław
sierż. sztab. Rajewicz Rafał
sierż. sztab. Sytek Jarosław
sierż. sztab. Szymański Krzysztof
sierż. sztab. Zieliński Dominik
na stopień Sierżanta Sztabowego Policji awansowali:
st. sierż. Karpiński Paweł
st. sierż. Nowicki Radosław
st. sierż. Pastucha Bartłomiej
st. sierż. Porębny Piotr
st. sierż. Sieracki Radosław
st. sierż. Szulc Marta
st. sierż. Tworek Tomasz
Na stopień Starszego Sierżanta Policji awansowali:
sierż. Głowski Jarosław
sierż. Grzegorek Kamil
sierż. Kamut Dawid
Na stopień Sierżanta Policji awansowali:
st. post. Filary Damian
st. post. Liberski Maciej
st. post. Tomkowiak Łukasz
st. post. Trudziński Marcin
st. post. Zacholski Przemysław
Na stopień Starszego Posterunkowego Policji awansowali:
post. Będzitko Maciej
post. Izban Łukasz

post. Sawińska Monika
post. Wełnic Mateusz

Podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji złotym medalem „Za Długoletnią Służbę” uhonorowany zostanie asp. sztab.
Mariusz Kruszka, natomiast brązowym medalem „Zasłużony Policjant” uhonorowanych zostanie dwóch funkcjonariuszy:
nadkom. Mikołaj Szydzik i asp. sztab. Dariusz Szymczak.
Obchody Święta Policji są również okazją do podziękowań za wsparcie i współpracę. Takie podziękowania kierujemy do
samorządów powiatu wągrowieckiego. Dziękujemy również służbom i inspekcjom, które na co dzień współpracują z
policjantami z wągrowieckiej jednostki.
Podziękowania należą się również rodzinom i bliskim policjantów, którzy wielokrotnie poświęcają się i dokonują wyrzeczeń,
aby stworzyć policjantom warunki do wykonywania obowiązków służbowych.
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