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Ponad 190 policjantów i pracowników cywilnych elbląskiej komendy
otrzymało we wtorek 22 lipca awanse oraz nagrody i odznaczenia – państwowe i resortowe.
Uroczysta akademia odbyła się w kinie Światowid. Z koli w najbliższą niedzielę policjanci
zapraszają na Bulwar Zygmunta Augusta, gdzie odbędzie się festyn dla mieszkańców.

95 lat temu Sejm RP przyjął ustawę o organizacji Policji Państwowej. W rocznicę tego
wydarzenia w całym kraju odbywają się uroczystości. Elbląscy funkcjonariusze świętowali
również 15-lecie istnienia swojej komendy.
- Zdecydowana większość społeczeństwa ocenia naszą służbę pozytywnie, a my nie ustaniemy
w działaniach, by jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Elbląga i powiatu
elbląskiego – zapewniał w trakcie spotkania insp. Marek Osik, Komendant Miejski Policji w
Elblągu.
Podkreślał przy tym duże wsparcie, jakie Policja otrzymuje od samorządowców oraz innych
służb oraz dziękował swoim pracownikom. W tym roku 191 policjantów oraz cywilów otrzymało
awanse i odznaczenia.
- To powód do dumy i docenienie wkładu w wykonywaną pracę - zaznaczył insp. Marek Osik.
Komendant elbląskiej policji wyróżnił również osoby, które od lat pomagają i wspierają policję –
wręczając im… policyjne pałki. Wśród wyróżnionych był m.in. prezydent Elbląga Jerzy Wilk.
Komendant Osik docenił w ten sposób współpracę Jerzego Wilka z policją, wsparcie finansowe,
a przede wszystkim pomoc w realizacji działań i programów służących poprawie
bezpieczeństwa mieszkańców.
- Zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom, to jedno z najważniejszych zadań stojących
przed policją, ale i przed władzami miasta. Żeby skutecznie realizować to zadanie, konieczna
jest ścisła współpraca służb mundurowych z samorządem. Tylko wtedy można podejmować
działania, których efektem jest większy komfort życia mieszkańców – uważa prezydent Elbląga
Jerzy Wilk.
A patrząc na nasze podwórko można z dumą powiedzieć, że w Elblągu ta współpraca
przebiega naprawdę pomyślnie.
- Nasze miasto, według statystyk, należy do najbezpieczniejszych w Polsce. Wspólnie
realizujemy zadania z szeroko pojętego zarządzania kryzysowego, ucząc się reagowania w
sytuacjach zagrożenia – podkreślał prezydent Jerzy Wilk. - Przykładem są ostatnie ćwiczenia i
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epizody w ramach akcji „Elbląg 2014”. Policja stanęła również na wysokości zadania podczas
rozgrywanych w naszym mieście Mistrzostw Świata w siatkówce na siedząco i jak co roku była
widoczna podczas Dni Elbląga. Współpracujemy i polegamy na sobie nawzajem.
Prezydent, życząc funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym policji kolejnych sukcesów,
zapewnił, że władze samorządowe będą nadal wspierały działania elbląskiej policji.

2 / 2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

