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PODZIĘKOWALI POLICJANTOM ZA SŁUŻBĘ PODCZAS SZCZYTU
KLIMATYCZNEGO
Wczoraj odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa katowickiego garnizonu z dowódcami
policjantów biorących udział w zabezpieczeniu Szczytu Klimatycznego COP24. Komendant Miejski
Policji w Katowicach inspektor Paweł Barski serdecznie podziękował policjantom z Gdańska,
Olsztyna, Bydgoszczy i Radomia, którzy pełniąc służbę na terenie miasta dbali o bezpieczeństwo
mieszkańców i uczestników szczytu. Szczególne podziękowania za wspaniałą służbę i pełne
zaangażowanie, szef katowickich policjantów skierował do kolegów z Gdańska. Mundurowi pełniąc
służbę w centrum miasta m.in. zatrzymali 6 osób, które posiadały przy sobie narkotyki, 3 sprawców
kradzieży oraz 6 poszukiwanych.
Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z dowódcami policjantów biorących
udział w zabezpieczeniu Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach. Szef katowickiego garnizonu inspektor Paweł Barski
wraz ze swoim pierwszym zastępcą podinsp. Tomaszem Kępą oraz Naczelnikiem Wydziału Sztab Policji KMP Katowice
podinsp. Arturem Ormanem, wręczając drobne pamiątki, podziękował mundurowym za zaangażowanie w służbie i wzorowe
wykonywanie obowiązków na terenie miasta Katowice. W spotkaniu wzięli udział: Zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji
Policji w Gdańsku mł.insp. Grzegorz Sordyl oraz nadkomisarz Paweł Mirys, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie
podinsp. Zbigniew Kowalski wraz ze swoim zastępcą nadkom. Andrzejem Lubowieckim, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w
Bydgoszczy insp. Krzysztof Paczkowski oraz Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu
podinsp. Krzysztof Kmieciak.
Komendant Miejski Policji w Katowicach inspektor Paweł Barski szczególne podziękowania skierował do policjantów z
Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, którzy pełnili służbę w centrum miasta, na terenie Komisariatu Policji VI w Katowicach.
Podczas kilku dni służby mundurowi nie tylko zadbali o bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników Szczytu Klimatycznego
COP24. Policjanci z Gdańska zatrzymali także 6 osób poszukiwanych, 3 sprawców kradzieży oraz 6 osób, które posiadały
przy sobie narkotyki.
Na koniec spotkania szef katowickich policjantów życzył wszystkim policjantom szczęśliwego powrotu do jednostek
macierzystych.
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