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Święto Policji przypadające na dzień 24 lipca, to data szczególna dla funkcjonariuszy, jest to
czas awansów, nominacji i odznaczeń. Uroczyste obchody dla policjantów z Komendy Powiatowej
Policji w Brodnicy odbyły się wczoraj (20.07.), w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy.

Wczoraj (20.07.) brodniccy policjanci spotkali się w Pałacu Anny Wazówny na uroczystej zbiórce z okazji Święta Policji.
W uroczystości uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, insp. Mirosław
Elszkowski, Starosta Brodnicki Pan Piotr Boiński, Burmistrz Brodnicy Pan Jarosław Radacz, Burmistrzowie i Wójtowie
miast i gmin powiatu oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją, zaprzyjaźnione służby mundurowe
straży i wojska.
W tym roku akty mianowania na wyższe stopnie Policji otrzymało łącznie 54 funkcjonariuszy.

Komendant Wojewódzki wszystkim awansowanym i odznaczonym serdecznie pogratulował oraz życzył, aby otrzymane
stopnie i odznaczenia stanowiły motywację do dalszej służby i jeszcze lepszej realizacji zadań służbowych. Także
podziękowania kierował do wszystkich pracowników Policji podkreślając przy tym ich ważną rolę i zaangażowanie w
codziennych obowiązkach.

Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy mł. insp. Tomasz Skoneczka podziękował wszystkim policjantom za trud
codziennej służby. Gratulował awansów na wyższe stopnie służbowe. Swoje podziękowanie również złożył na ręce
pracowników cywilnych.
Korzystając z obecności przedstawicieli lokalnego samorządu, władz powiatowych i miasta oraz władz gmin powiatu
brodnickiego Komendant Skoneczka podziękował za wsparcie ﬁnansowe brodnickiej jednostki i zrozumienie potrzeb
lokalnej Policji. Dzięki doﬁnansowaniu przez samorządy lokalne, brodnicka Policja zakupi dron o wartości 30 tys.
złotych, który z pewnością pomoże policjantom m.in. podczas poszukiwań osób zaginionych, czuwaniem nad płynnością
ruchu drogowego w powiecie, a także wesprze przy zabezpieczaniu imprez masowych. Policjanci w prezencie z okazji
swojego święta, otrzymali również od Burmistrza Brodnicy walizkę edukacyjną, która będzie wykorzystywana podczas
spotkań proﬁlaktycznych z dziećmi i młodzieżą, a także doﬁnansowanie na dodatkowe służby dla policjantów od miasta
i gminy Brodnica.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach składali życzenia z okazji
Święta Policji, a także wyrażali podziękowania dla policjantów pełniących służbę na terenie powiatu brodnickiego,
składając kwiaty i listy gratulacyjne na ręce Komendanta Powiatowego.

