
Nowe sztandary dla jednostek powiatowych Policji na Podkarpaciu

W dniu 14 września 2018 r. w Strzyżowie, a w dniu 20 września 2018 r. w Kolbuszowej, zaś w
dniu 21 września 2018 r. w Mielcu odbyły się podniosłe uroczystości wręczenia sztandarów
tamtejszym jednostkom powiatowym Policji.

  

Akt wręczenia sztandarów poprzedzony został Mszami Świętymi, którym przewodził w
Strzyżowie bp Edward Białogłowski, w Kolbuszowej ordynariusz diecezji rzeszowskiej ks.
biskup Jan Wątroba.

  

Dalsza część uroczystości odbywała się na rynkach tych miast. Przemówienia okolicznościowe
wygłosił Komendant Wojewódzki Policji insp. Henryk Moskwa, który powitał biorących udział w
uroczystościach przedstawicieli władz rządowych i samorządowych województwa i powiatu oraz
wójtów i burmistrzów miast i gmin z powiatów, przedstawicieli służb mundurowych i innych
instytucji współdziałających z tymi jednostkami Policji oraz przedstawicieli NSZZ Policjantów i
emerytów policyjnych. 
Aktu poświęcenia sztandaru w Strzyżowie i Kolbuszowej dokonali księża biskupi, zaś jego
wręczenia zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzejowi Szymczykowi
dokonywali starostowie wymienionych powiatów jako przewodniczący Komitetów Fundacji
Sztandarów, po czym nadinsp. Andrzej Szymczyk przekazał sztandar Komendantowi
Wojewódzkiemu a ten Komendantowi Strzyżowa, Kolbuszowej i Mielca Prezentacji sztandaru
dokonali funkcjonariusze stanowiący poczty sztandarowe. 
Podczas uroczystości występowali między innymi Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i
wicemarszałek Województwa Bogdan Romaniuk, którzy podkreślali iż wręczenie sztandaru
jednostek Policji jest ich wyróżnieniem za ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku
społeczeństw powiatów składając im gratulacje z okazji tego wyróżnienia.

  

W uroczystościach wśród zaproszonych osób w Kolbuszowej uczestniczyli I wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Wiktor Kowal oraz przewodniczący Wojewódzkiej Komisji
Rewizyjnej - były Komendant Powiatowy Policji Franciszek Rybczyński, zaś w Mielcu prezes
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Jan Rusek. 
Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia z okazji wręczenia sztandarów skierował pisma
gratulacyjne do Komendantów powiatowych w Strzyżowie mł. Insp. Mirosława Wośko, w
Kolbuszowej insp. Stanisława Babuli i Mielca nadkom. Jacka Juwy.
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Uroczystości przeprowadzone zostały zgodnie z ceremoniałem policyjnym z udziałem kompani
honorowej Komendy wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, które uświetniała orkiestra dęta
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
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