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ŚWIĘTO WŁOSZCZOWSKICH POLICJANTÓW
Dzisiaj w kościele św. Floriana w Czarncy odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji
policjantów i pracowników Policji, a następnie pod pomnikiem Stefana Czarnieckiego w Czarncy
odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Święta Policji. Udział w wydarzeniu
wziął m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosław
Tokarczyk, Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie insp. Mariusz Przyborowski, Starosta
Włoszczowski Dariusz Czechowski oraz przedstawiciele władz samorządowych, zaprzyjaźnionych
służb mundurowych, a także funkcjonariusze i pracownicy włoszczowskiej komendy.
Uroczysta msza święta rozpoczęła się o godzinie 11:00 w kościele św. Floriana w miejscowości Czarnca, celebrowana
przez kapelana włoszczowskich policjantów ks. Kanonika Leszka Dziwosza. Dalsza część odbyła się na placu pod
pomnikiem Stefana Czarnieckiego, gdzie dowódca uroczystości nadkom. Jerzy Ciułek złożył meldunek o gotowości do
rozpoczęcia uroczystego apelu Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosławowi
Tokarczykowi. Następnie został odtworzony Hymn Państwowy, a na maszt została podniesiona ﬂaga państwowa. Warto
dodać, że uczestnicy obchodów minutą ciszy uczcili pamięć asp. Marcina Przygody, który 18 lipca odszedł na wieczną
służbę. Następnie Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie insp. Mariusz Przyborowski podziękował policjantkom,
policjantom i pracownikom cywilnym za ciężką i pełną wyrzeczeń pracę w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.
Kolejnym, bardzo ważnym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym
roku awansowanych zostało 40 policjantów z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie. Warto wspomnieć, że
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Brązową Odznakę Zasłużony Policjant” otrzymał asp. szt. Tomasz
Nowak, a także decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za podjęcie poza służbą czynności ratowania życia
lub zdrowia ludzkiego z narażeniem własnego życia, medal imienia podkomisarza Andrzeja Struja otrzymał asp. Michał
Gogolewski. Podczas uroczystości Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosław
Tokarczyk podziękował mundurowym za ich pracę i działania na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa, pogratulował
otrzymanych awansów i życzył dalszych sukcesów. Na koniec uroczystości gratulacje wszystkim policjantom złożyli
Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pana Bartłomieja Dorywalskiego Pani Emilia Borowska, Starosta
Włoszczowski Pan Dariusz Czechowski oraz Burmistrz Gminy Włoszczowa Pan Grzegorz Dziubek.
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