Wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
nadinsp. Dariusza Biela
podczas uroczystości wojewódzkich obchodów Święta Policji
w dniu 30 lipca 2010 r.

Panie Komendancie Główny Policji,
Drogie Policjantki, Drodzy Policjanci,
Pracownicy Policji,
Szanowni Państwo!
W imieniu swoim oraz Komendanta Szkoły Policji
w Katowicach serdecznie witam Pana nadinspektora
Waldemara
Głównego

Jarczewskiego,
Policji,

Pana

Zastępcę

Komendanta

Zygmunta

Łukaszczyka

Wojewodę Śląskiego, Pana Piotra Spyrę Wicemarszałka
Województwa Śląskiego witam przybyłych gości oraz
oczywiście witam Was moich wszystkich podwładnych.
Spotykamy się dziś na terenie Szkoły Policji by uczcić
kolejny rok naszej pracy, w tym roku mija 91. rocznica
powstania naszej formacji oraz 20. rocznica istnienia
Policji. W jakże innej od zeszłorocznej atmosferze stoimy
dziś tu, na akademii inaugurującej nasze święto.

Za nami rok podczas którego słowo służba okazało
się twardym, wymagającym oddania i poświęcenia
zadaniem
nieraz

do

zrealizowania,

trudnych

i

w

niezwykle

bardzo

surowych,

nieprzewidywalnych

warunkach.
Nasza obecność tutaj jest sama w sobie dowodem
naszej solidnej pracy, a dzisiejsze święto jest najlepszą
okazją do tego, by złożyć Wam podziękowania za służbę,
do której zostaliśmy powołani.
Policyjna odpowiedzialność i otwartość na potrzeby
obywateli,

jest

dobrze

oceniana

przez

ponad

siedemdziesiąt procent naszego społeczeństwa.
I właśnie za te wyniki dziękuję Wam serdecznie !!!
Dziękuję

również

Wam

pracownicy

Policji,

bez których nasza organizacja nie byłaby tak sprawnie
działającym mechanizmem.
Drodzy Państwo!
Dziękuję

emerytom

i

rencistom

policyjnym

oraz związkom zawodowym za ich dorobek i wkład
w budowanie naszej organizacji.

W tym miejscu pragnę szczególnie podziękować
przedstawicielom władz samorządowych i administracji
rządowej oraz wszystkim instytucjom współpracującym
z

Policją w celu zapewnienia ładu i porządku

publicznego, za dobrze układającą się między nami
współpracę oraz za okazaną nam pomoc i wsparcie.
Drogie Policjantki, Policjanci,
Pracownicy Policji!!!
Z okazji naszego Święta przyjmijcie ode mnie życzenia
zdrowia i powodzenia w życiu osobistym, (za powodzenie
w życiu zawodowym odpowiadał będę ja.)
Życzę wam, aby spokój i harmonia życia rodzinnego
dawały

Wam

wytchnienie

po

ciężkiej

służbie.

Życzę Wam również sukcesów zawodowych, które będą
dawały zarówno Wam jak i mojej osobie poczucie
satysfakcji z należycie spełnionego obowiązku.
Jednocześnie

serdecznie

gratuluję

wszystkim,

którzy zostaną dziś odznaczeni, nagrodzeni oraz którym
zostaną wręczone za chwilę awanse na kolejne stopnie
policyjne.

Pamiętam

swoją

radość

i

zadowolenie,

gdy sam otrzymywałem kolejne stopnie. Teraz już mogę
dostawać tylko medale...
Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy,
Jest czas pracy i czas świętowania, dziś więc skromnie
ale świętujmy, w końcu Święto Policji mamy raz w roku.

