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MAZOWIECKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W MSZCZONOWIE
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Dzisiaj w Mszczonowie przy nowym Komisariacie Policji odbyły się Mazowieckie obchody Święta
Policji. Ten dzień był wyjątkowy nie tylko dla żyrardowskich policjantów i pracowników Policji,
ale dla wszystkich mazowieckich funkcjonariuszy. Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
otrzymała sztandar, a mszczonowscy policjanci nowy komisariat. W uroczystości uczestniczył
Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji zs. w
Radomiu insp. Tomasz Michułka, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, samorządowcy,
przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji oraz delegacja policjantów z Niemiec.
Uroczystości poprzedziła msza św. w kościele Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie, którą koncelebrował biskup Józef
Guzdek. Po mszy pododdziały oraz goście w towarzystwie Policyjnej Orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu przeszły pod budynek nowo wybudowanego Komisariatu Policji w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej.
Oﬁcjalna część obchodów Mazowieckiego Święta Policji rozpoczęła się od nadania sztandaru Komendzie Powiatowej
Policji w Żyrardowie. W trakcie uroczystości odczytany został Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Akt Wręczenia Sztandaru.
Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie gwoździ honorowych w
drzewiec sztandaru. Zaszczytni goście złożyli również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru. Po zakończeniu wpisów
do księgi nastąpiło przekazanie sztandaru przez przedstawiciela Fundatorów Powiatu Żyrardowskiego – Starostę Powiatu
Żyrardowskiego Wojciecha Szustakiewicza na ręce Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha.
Następnie wiceszef polskich policjantów przekazał sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Żyrardowie insp.
Arkadiuszowi Zgiebowi.
W dalszej części uroczystego apelu, w ramach obchodów Święta Policji, odbyła się ceremonia wręczenia mazowieckim
policjantom odznaczeń i medali oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Wśród kolejnych wyróżnionych
znaleźli się też pracownicy cywilni Policji garnizonu mazowieckiego. Odznaczenia za wsparcie i szczególne zasługi dla
Policji otrzymali też mazowieccy samorządowcy.
Kolejnym i równie ważnym punktem było otwarcie nowego Komisariatu Policji w Mszczonowie. Zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Jana Lach wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu insp. Tomaszem Michułką
przekazał symboliczny klucz do nowego budynku Komendantowi Komisariatu Policji w Mszczonowie nadkom.
Krzysztofowi Puszczowi.
Uroczysty apel zakończyło odprowadzenie sztandaru przez kompanię honorową. Oprawę muzyczną uroczystości
zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Po uroczystej części oﬁcjalnej zaproszeni goście oraz
mieszkańcy mogli zwiedzać nową poświęconą przez Kapelana mazowieckich policjantów ks. Mirosława Dragiela siedzibę
Komisariatu Policji w Mszczonowie, w której służbę pełnić będzie 28 policjantów oraz korzystać z licznych atrakcji
przygotowanych na festynie służb mundurowych.
Gmina Mszczonów przekazała działkę pod budowę komisariatu oraz partycypowała w kosztach prac budowlanych
przekazując 800 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji wraz z wyposażeniem wyniósł blisko 3,5 mln. zł. Komisariat Policji w
Mszczonowie zaprojektowany został w technologii tradycyjnej acz nowoczesnej wizualnie. Stanowi budynek
jednopiętrowy na planie prostokąta o powierzchni użytkowej ponad 500 m². Na parterze zlokalizowano strefę
ogólnodostępną dla interesantów, pomieszczenia policjanta dyżurującego, pokój przesłuchań oraz toaleta. Część
ogólnodostępna jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że w garnizonie mazowieckim służbę pełni 5 563 policjantów, z których 96 stanowi kierownictwo.
Pozostali to funkcjonariusze służby kryminalnej – 1 810, prewencyjnej – 3 560 i wspomagającej – 96. W jednostkach
Policji podległych KWP zs. w Radomiu zatrudnionych jest 1 377 pracowników cywilnych.
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