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OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W CBŚP
Obchody związane z Narodowym Świętem Niepodległości są okazją do uroczystych wyróżnień
policjantów i pracowników Policji. Tego dnia obchodzony jest również Dzień Służby Cywilnej.
Uroczystość była także okazją do złożenia ślubowania przez dwie nowo przyjęte policjantki. W
spotkaniu uczestniczył Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant
Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Kamil Bracha wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą CBŚP.
Złożeniem meldunku, który przyjął Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, rozpoczęła się uroczystość
obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Podczas tego
wyjątkowego spotkania odbyło się także ślubowanie dwóch nowoprzyjętych do CBŚP policjantek, które wypowiedziały słowa
roty w obecności Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, Komendanta Centralnego Biura Śledczego
Policji insp. Kamila Brachy, zastępców komendanta CBŚP, zaproszonych gości oraz kadry kierowniczej CBŚP. Uroczystość
uświetnił poczet sztandarowy ze sztandarem Komendy Głównej Policji oraz sygnaliści z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.
Następnie Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, któremu towarzyszył Komendant Centralnego Biura
Śledczego Policji insp. Kamil Bracha, udekorował wyróżnionych funkcjonariuszy i pracowników medalami za długoletnią
służbę, odznakami zasłużonego policjanta oraz wręczył akt mianowania na wyższy stopień policyjny. Brązowym medalem za
zasługi dla Policji został odznaczony prokurator Marek Maksymowicz - Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie.
Komendant Główny Policji, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk pogratulował wyróżnień i awansów oraz podziękował
funkcjonariuszom CBŚP za trudną i niebezpieczną służbę w walce z przestępczością zorganizowaną, życząc przy tym dalszej
wytrwałości w codziennych niełatwych zadaniach.
Słowa ogromnego uznania skierował nadinsp. dr Jarosław Szymczyk do członków korpusu służby cywilnej i pracowników
Policji, dziękując im za zaangażowanie oraz rzetelne wykonywanie obowiązków, życząc jednocześnie satysfakcji oraz wielu
sukcesów osobistych i zawodowych.
Podziękowania oraz życzenia skierował do zgromadzonych również Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. Insp.
Kamil Bracha w sposób szczególny odniósł się do pracowników CBŚP, mówiąc: „Bez Państwa wsparcia, nasza służba byłaby
bardzo utrudniona. To Wy każdego dnia wykonujecie z poświęceniem i zaangażowaniem niełatwą i odpowiedzialną pracę.
Bez broni u boku, ale ramię w ramię razem zwalczamy przestępczość zorganizowaną. Dziękuję Wam za codzienną, rzetelną
pracę dla dobra państwa i obywateli.”
Te same słowa Komendant CBŚP, w towarzystwie swoich zastępców oraz kadry kierowniczej, skierował dzisiaj do wszystkich
członków korpusu służby cywilnej i pracowników CBŚP, podczas niezwykle serdecznego spotkania w siedzibie przy ul.
Podchorążych.
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