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Wczoraj, 15 lipca, w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyła się uroczysta akademia z
okazji Święta Policji. W tym roku 150 sosnowieckich policjantek i policjantów otrzymało akty
mianowania na wyższe stopnie policyjne. Niestety z uwagi na pandemię uroczystość miała
bardzo skromny charakter i akty nominacyjne z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu
mł. insp. Tomasza Kłosowicza otrzymali wyłącznie przedstawiciele każdego z korpusów.
Tegoroczne obchody Święta Policji z powodu pandemii Covid-19 niestety nie mogły odbyć się tak, jak w latach
ubiegłych. Ze względu na wciąż aktualne zagrożenie, nie było możliwości, by wzorem lat minionych, podczas uroczystej
akademii, wręczyć wszystkim awansowanym i nagrodzonym policjantom akty mianowania i przyznane im wyróżnienia.
Nie było również możliwości zaprosić i uhonorować odpowiednio wszystkich osób i przedstawicieli instytucji, które w
minionym roku współpracowały i wspierały sosnowiecką Policję, działając razem dla dobra mieszkańców Sosnowca.
Dlatego właśnie Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz wystosował do nich listy z
podziękowaniami, by w korespondencyjnej formie wyrazić swoją wdzięczność za współpracę i pomoc, na jaką
sosnowieccy policjanci mogli liczyć w minionym roku. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się o godzinie 12.00 w sali
konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Podczas uroczystości policjanci reprezentujący każdy z korpusów
otrzymali nominacje na wyższe stopnie służbowe. Prezydent Miasta Sosnowca wyznaczył nagrody pieniężne dla 7
policjantów w uznaniu ich zasług, które w jego imieniu wręczył jego zastępca Zbigniew Byszewski. Zarówno szef
sosnowieckiego garnizonu, jak i zastępca prezydenta miasta, skierowali do sosnowieckich policjantek i policjantów swoje
podziękowania za codzienną służbę, rzetelność, poświęcenie i profesjonalizm oraz życzenia pomyślności i sukcesów w
dalszej służbie. W trakcie uroczystości Komendant Miejski Policji w Sosnowcu otrzymał z rąk Prezesa Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach Pana Ryszarda Mędrzyk Honorową
Odznakę Stowarzyszenia, przyznawaną między innymi za długoletnią współpracę. Słowa uznania i wsparcia do
sosnowieckich funkcjonariuszy skierował również kapelan sosnowieckiej Policji ks. dr Mariusz Karaś.

