Wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
nadinsp. Dariusza Biela,
w trakcie obchodów Święta Policji w dniu 24 lipca 2008 roku

Szanowni Państwo !!!
24 lipca 1919 roku została powołana do życia Policja Państwowa.
Upamiętnienie tej daty jest szczególnym wyrazem szacunku składanego dla 89 lat
tradycji naszej organizacji.
Organizacji ale przede wszystkim dla jej ludzi.
W tym dniu oddajemy cześć funkcjonariuszom, którzy przez te wszystkie lata
służyli z narażeniem życia w obronie bezpieczeństwa, porządku publicznego
i honoru munduru.
Oddajemy

cześć

tragicznym

losom

tysięcy

polskich

policjantów

pomordowanych w sowieckich obozach a pogrzebanych w dołach śmierci Katynia
i Miednoje.
Ta część naszej historii daje nam wzorce i autorytety do naśladowania, by
współtworzyć Policję działającą sprawnie i skutecznie.
Wyzwaniem naszych czasów jest by obywatele naszego województwa czuli
się bezpiecznie, aby żaden przestępca nie mógł czuć się bezkarnie, nie tylko na
terenie naszego kraju ale i poza jego granicami.
Tym bardziej, że obecny poziom współpracy międzynarodowej będący
skutkiem, między innymi, wstąpienia naszego kraju 1 stycznia tego roku do strefy
Schengen, wymaga od nas pracy na najwyższym poziomie.
Dlatego, w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim policjantom
garnizonu śląskiego, za ich pracę.

Policjantki i Policjanci !!!
Osiągnięte w ciągu ostatniego roku wyniki Waszej pracy są najlepszym
dowodem na kompetencje, fachowość i sprawność Waszych działań.

Te efekty to spadek przestępczości, wzrost poziomu wykrycia sprawców
przestępstw oraz mniejsza ilość naruszeń prawa przy zabezpieczeniu imprez
masowych oraz mniej pijanych kierowców na drogach naszego województwa.
Chciałbym podkreślić również fakt rosnącej wśród społeczeństwa pozytywnej
oceny pracy Policji.

Za te wyniki dziękuję Wam serdecznie !!!

Dziękuję również wszystkim pracownikom Policji za pracę, bez której służby
policyjne nie byłyby w stanie prawidłowo funkcjonować.
Dziękuję rodzinom policyjnym za zrozumienie, jakie wykazują dla swoich
bliskich, którzy pełnią tę zaszczytną lecz trudną służbę.
Dziękuję również emerytom i rencistom policyjnym za ich dorobek i wkład
w budowanie naszej organizacji.
Pragnę

podziękować również przedstawicielom administracji rządowej

i samorządowej za pomoc i wsparcie.
Dziękuję

wszystkim

instytucjom

współpracującym

z

Policją

w

celu

zapewnienia ładu i porządku publicznego, za dobrze układającą się między nami
współpracę.

Wszystkim jeszcze raz Dziękuję.

