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Dzisiaj w Żywcu odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą, która odprawiona została w Konkatedrze pw. Narodzenia NMP. Po mszy nastąpił
uroczysty przemarsz pododdziałów policji do Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej, gdzie odbyły się
uroczystości oﬁcjalne, wręczenie odznaczeń, nominacji policyjnych oraz wyróżnień. W
uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr
Kucia.
Dzisiaj w Żywcu odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Uroczystość rozpoczęła się o 12.00 Mszą Świętą. Po mszy
nastąpił przemarsz pododdziałów policji, zaproszonych gości oraz rodzin policjantów do Sali Koncertowej Szkoły
Muzycznej. Tam odbyły się uroczystości oﬁcjalne. Tą część obchodów rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Żywcu
podinsp. Michał Łukasik, który przywitał przybyłych gości oraz podziękował policjantkom i policjantom za ciężką i
oﬁarną służbę. Wszyscy biorący udział w uroczystości minutą ciszy oddali hołd policjantom, którzy poświęcili swoje
życie walcząc o wolność, a także tym, którzy polegli w codziennej służbie. Po przemówieniu, policjantom i policjantkom
zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, a także wyróżnienia przyznane przez władze
samorządowe. W tym roku na wyższe stopnie awansowało blisko 70 policjantów naszej komendy. Uroczystość była
również okazją do wyróżnienia pracowników cywilnych policji szczególnie zaangażowanych w swoją pracę. Z okazji
Święta Policji również związkowcy policyjni uhonorowali działaczy na rzecz policyjnego środowiska. Wyróżnionym
odznaczenia wręczał Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp.sztab. Maciej Dziergas oraz
Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu asp.sztab. Zdzisław Dudka. Po tej części
uroczystości głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, który podziękował
policjantom za ich służbę. Złożył także podziękowania rodzinom policjantów za wyrozumiałość i wsparcie. Na
uroczystości spośród wielu zaproszonych gości byli m.in.: Pierwszy Wicewojewoda Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Wicestarosta Żywiecki, Burmistrz Miasta Żywca, Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego i Terenowego NSZZ
Policjantów, parlamentarzyści, a także przedstawiciele rady powiatowej, miejskiej, wójtowie powiatu żywieckiego,
przedstawiciele prokuratury i sądu, komendanci ościennych jednostek policji, straży miejskiej, straży pożarnej,
przedstawiciele innych służb mundurowych, dyrektorzy powiatowych urzędów i instytucji. Na uroczystości nie zabrakło
również emerytów policyjnych i pracowników cywilnych oraz rodzin policjantów. Całość imprezy uświetniły występy
Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

