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ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA SZTANDARU
KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W KOZIENICACH
Data publikacji 01.07.2019

Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach insp. Tomasz Cybulski oraz Starosta Kozienicki
Andrzej Jung serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu kozienickiego na
uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach, która odbędzie się
podczas tegorocznych obchodów Święta Policji w dniu 9 lipca 2019 roku o godzinie 13:30 na
placu przy krytej pływalni Delﬁn ul. Legionów 4. Uroczystość poprzedzona zostanie mszą świętą
o godz. 12:00 w kościele pw. Św. Rodziny w Kozienicach ul. Głowaczowska.
W tym roku przypada 100. rocznica powstania Policji Państwowej. Ten dzień będzie
wyjątkowy dla wszystkich kozienickich funkcjonariuszy oraz pracowników Policji. 9
lipca br. Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach zostanie nadany sztandar jako
symbol zaufania społecznego, symbol chlubnych tradycji, męstwa, honoru, wierności
i oﬁarnej służby Ojczyźnie. W trakcie uroczystego apelu zostaną wręczone
odznaczenia i akty nominacyjne na wyższe stopnie policyjne.
Pomysł nadania sztandaru kozienickiej jednostce Policji zrodził się w grudniu 2018
roku. Wtedy to powołany został Społeczny Komitet na Rzecz Ufundowania
Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, w skład którego weszli
przedstawiciele władz samorządowych z terenu naszego powiatu na czele ze
Starostą Powiatu Kozienickiego Panem Andrzejem Jungiem oraz Kozienickim
Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych. Jego ufundowanie jest wyrazem
uznania i wsparcia dla działań tutejszej Komendy Powiatowej Policji.
Sztandar jest atrybutem odwołującym się do tradycji i historii. Jest również
symbolem przynależności i tożsamości z formacją. Jego nadanie, wzmocni i
podkreśli, poczucie więzi, wśród kozienickich policjantów oraz podniesie prestiż
jednostki. Sztandar będzie uświetniał najważniejsze uroczystości społecznopatriotyczne i będzie również okazją do zaprezentowania elementów pięknego
policyjnego ceremoniału. Wystąpienie publiczne ze sztandarem jest wyróżnieniem
dla policjantów, a zarazem jednym z najsilniejszych oddziaływań promujących naszą
formację w społeczeństwie.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu na uroczyste obchody, które
rozpoczną się
• godz. 12;
Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Henryka Tomasika w
kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach ul. Głowaczowska 41
• godz. 13;
przemarsz pododdziałów policyjnej asysty honorowej i orkiestry reprezentacyjnej na
plac przy krytej pływalni Delﬁn ul. Legionów 4
• godz. 13:30;
uroczysty apel z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w
Kozienicach
• godz. 14:30
festyn rodzinny a w nim m.in.
Pokazy sprzętu policyjnego, wojskowego, kontrterrorystów, prezentacje grup

rekonstrukcyjno-historycznych, mini laboratorium kryminalistyczne, wystawy
Muzeum Oręża Polskiego, Nadleśnictwa Kozienice, Kozienickiego Parku
Krajobrazowego, stoiska informacyjno-proﬁlaktyczne, m.in. Enein Wytwarzanie,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Sanepidu, PCK, Ośrodka Proﬁlaktyki
Uzależnień, Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, pokazy radiowozów, motocykli oraz
wozów strażackich.

Serdecznie zapraszamy do udziału, bądźcie z nami w tym wyjątkowym dniu.
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