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W rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej z 1919 roku policjanci obchodzą swoje
święto. W tym roku oﬁcjalne uroczystości w powiecie bielskim oraz hajnowskim rozpoczęły się
wyjątkowym wydarzeniem – wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku
Podlaskim. W uroczystościach udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Tadeusz Romańczuk, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Komendant Wojewódzki
Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz przedstawiciel Fundatorów
Sztandaru - Starosta Bielski Pan Sławomir Jerzy Snarski, a także liczni zaproszeni goście.
Uroczystości zainaugurowało nabożeństwo odprawione w intencji policjantów i pracowników bielskiej i hajnowskiej Policji
w Cerkwi pw. Św. Michała Archanioła, w dalszej części msza święta w Bazylice Paraﬁi Rzymskokatolickiej p.w.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Mikołaja. Następnie, w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Oddziału
Prewencji Policji w Białymstoku oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, wszyscy zebrani przemaszerowali ulicami miasta
na plac przed budynkiem Ratusza Miejskiego, gdzie o 13.00 rozpoczęła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie
Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Sztandar, którego wygląd regulowany jest przez Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom
organizacyjnym Policji, został ufundowany przez „Samorządy Powiatu Bielskiego” na czele z Panem Sławomirem Jerzy
Snarskim – Starostą Bielskim, na podstawie porozumienia intencyjnego zawartego w dniu 22 marca 2017 roku.
Meldunek o gotowości do nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim dowódca uroczystości
złożył Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Jarosławowi Zielińskiemu, który
zwracając się do zebranych podkreślił, że „sztandar ten jest symbolem najwyższych, najświętszych wartości, takich jak:
Bóg, Honor i Ojczyzna! Przypomina o tradycji, honorze, godności i o obowiązkach”. Po złożonym przez dowódcę
uroczystości meldunku, Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim Pani młodszy inspektor Anna Bajeńska
przywitała zebranych gości: przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa,
instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa, a także mieszkańców powiatu bielskiego oraz hajnowskiego.
Następnie odczytany został Akt wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Po ceremonii
wbicia pamiątkowych gwoździ odbyło się poświęcenie sztandaru, przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Tadeusza
Pikusa oraz księdza dziekana Leoncjusza Toﬁluk. Następnie sztandar przekazany został Komendantowi Powiatowemu
Policji w Bielsku Podlaskim, który po dokonaniu jego prezentacji przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu. W tym
miejscu głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, dziękując Fundatorom
Sztandaru „Samorządy Powiatu Bielskiego” oraz wszystkim, którzy okazali wsparcie przy realizacji tego przedsięwzięcia.
Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz dziękował również mieszkańcom
Bielska Podlaskiego za wsparcie policjantów i wysoką ocenę pracy policji. Tradycyjnie, podczas dzisiejszego święta
przyznano akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim oraz w
Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 53 funkcjonariuszy. W

korpusie oﬁcerów awansowało 6 policjantów, w tym na stopień nadkomisarza Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce
kom. Tomasz Haraburda oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim kom. Sławomir
Kołakowski. W korpusie aspirantów awanse przyznano 33 policjantom, w korpusie podoﬁcerów – 16, zaś szeregowych –
7. Awanse wręczali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński oraz
Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz.
Zgromadzeni goście mogli również obejrzeć przemarsz Kompanii Reprezentacyjnej Oddziału Prewencji Policji w
Białymstoku oraz wysłuchać krótkiego koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Bielscy i hajnowscy
policjanci oraz pracownicy przygotowali także dla mieszkańców stoisko proﬁlaktyczne. Najmłodsi mogli wziąć udział w
licznych konkursach dotyczących bezpieczeństwa oraz otrzymać odblaski.
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim oddali też hołd funkcjonariuszom z powiatu bielskiego
pomordowanym w okresie międzywojennym. Funkcjonariusze tego dnia odwiedzili Kwatery poległych policjantów, gdzie
zapalili znicze pamięci przy tablicach upamiętniających funkcjonariuszy pomordowanych przez członków grupy
dywersyjnej. W miejscu tym pochowani są również policjanci, którzy polegli w noc sylwestrową z 1922 na 1923 roku w
wyniku buntu więźniów w bielskim więzieniu. W kwaterze tej do września 1939 roku byli chowani policjanci zabici
podczas wykonywania służbowych obowiązków. Współcześnie bielscy policjanci pamiętają o poległych policjantach i
dbają o miejsca ich spoczynku.

