Wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach , nadinsp. Dariusza Biela,
w trakcie obchodów Święta Policji w dniu 31 lipca 2009 roku,
pod Pomnikiem Powstańców Śląskich

Panie Komendancie Główny Policji,
Panie Wojewodo, Panie Marszałku,
Panowie Prezydenci,
Szanowni Państwo !!!

Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych
na dzisiejszą uroczystość wojewódzkich obchodów Święta Policji.
Witam tych, którzy dołączyli do nas tu, pod pomnikiem Powstańców Śląskich
w Katowicach, gdzie odbędą się główne uroczystości naszego Święta. Ten
wyjątkowy dzień składa się z kilku ważnych uroczystości.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odsłonięta została tablica
upamiętniająca nadanie Auli imienia asp. Policji Województwa Śląskiego Drugiej
Rzeczpospolitej Polskiej Jana Kali.
Za nami już uroczystość wręczenia wyróżniającym się policjantom odznaczeń
i awansów na wyższe stopnie policyjne.
Przed chwilą uczestniczyliśmy we mszy świętej w Katedrze Chrystusa Króla,
w intencji wszystkich Policjantów oraz pracowników Policji.
Szanowni Państwo!
Szczególnie serdecznie witam, będącego wśród nas posterunkowego Policji
Województwa

Śląskiego Drugiej

Rzeczpospolitej

Polskiej - Pana

Ryszarda

Klachacza.
Rok 2009 jest wyjątkowo ważny dla Policji,
bowiem w tym roku przypada 90 - ta rocznica powstania naszej formacji.
90 lat życia instytucji, której głównym celem jest strzeżenie bezpieczeństwa i
spokoju publicznego zapisało się znacząco w kartach historii.
Burzliwe losy naszej organizacji, wśród których należy wymienić zbrodnie
sowieckie w Ostaszkowie, Twerze i Miednoje dają nam jasno sprecyzowane wzorce

do naśladowania.
Współczesne zadania stawiane Nam - policjantom
w codziennej walce z przestępczością, wymagają od Nas pamięci o wszystkich,
którzy byli przed Nami i z godnością ich reprezentowali.
Dlatego z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim
policjantom śląskiego garnizonu za Waszą rzetelną pracę.

Policjantki i Policjanci, Pracownicy Policji !!!

Służba w policji nie jest łatwa. Niesie za sobą wiele wyzwań
i poświęceń. A jednak za nami kolejny rok dobrej pracy. Jest to niewątpliwie zasługa
Waszej kompetencji i fachowości
w podejmowanych działaniach.

Policja z samego swojego założenia działa na rzecz
i w interesie społeczeństwa. Dlatego obok takich zadań
jak pilnowanie przestrzegania prawa czy walka z przestępcami, bardzo ważne jest
pogłębianie zaufania społeczeństwa wobec Policji
i budowanie pozytywnego wizerunku. I za to również dziękuję.
Dziękuję oczywiście wszystkim pracownikom Policji
za pracę, bez której służby policyjne nie byłyby w stanie prawidłowo funkcjonować.

Szczególnym wyróżnieniem i uhonorowaniem naszej jednostki osiągającej
dobre wyniki, jest wręczany dziś sztandar, będący kontynuacją posiadanego przez
nas symbolu tradycji, godności
i najwyższego uznania, za co chciałbym podziękować społeczeństwu województwa
śląskiego.
Czas biegnie nieubłaganie i dlatego dotychczasowy sztandar Komendy
Wojewódzkiej Policji zostanie dziś przekazany do Muzeum Komendy Głównej
Policji.
Dzisiejsza uroczystość to także niezwykła okazja
do przyznania wyróżnień, odznaczeń i awansów dla wyróżniających się Policjantów
garnizonu śląskiego.

Drodzy Goście!
W sposób szczególny chciałbym podziękować naszym kolegom, przybyłym

na dzisiejszą uroczystość, a którzy ponieśli konsekwencje działań opozycyjnych, za
ich oddanie służbie, dzięki któremu Polska Policja
ma dzisiaj taki a nie inny kształt.
Dziękuję rodzinom policyjnym za zrozumienie,
jakie wykazują dla swoich bliskich, którzy pełnią tę trudną służbę.
Dziękuję związkom zawodowym, które dbają
o interesy wszystkich Policjantów jak i pracowników Policji oraz innym
organizacjom funkcjonującym w Policji.
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.

