
Panie Senatorze… 
Panie Komendancie Wojewódzki… 
Panie Starosto…
Panie Prezydencie… 
Panie Komendancie Szkoły Policji…
Szanowni Komendanci… 
Dyrektorzy…
Księże Kapelanie… 
Zaproszeni Goście …
Drogie Policjantki… Policjanci
… i Pracownicy Policji…

Święto Policji to dla nas czas szczególny… 

To  okazja  nie  tylko  do  uroczystego  spotkania,  lecz
także  czas  refleksji,  nawiązań  do  tradycji,  wspomnień,
przemyśleń  oraz  podsumowań  naszych  dotychczasowych
przedsięwzięć  i  osiągnięć,  realizowanych  w  ramach
przyjętych priorytetów krajowych i lokalnych.

Święto  Policji  to  czas  szczególnego  zaakcentowania
Waszej  niezwykle  ważnej  roli  w  społeczeństwie,  roli
codziennego  i  niestrudzonego  strażnika  bezpieczeństwa
i  porządku  publicznego.  Mimo,  iż  uznanie  i  słowa
podziękowania  za  Waszą  pełną  ofiarności  służbę  i  pracę
stają  się  nieodłącznym  i  normalnym  elementem  naszej
pilskiej policyjnej codzienności, to właśnie w takim dniu jak
dzisiaj  należy  je  powtarzać,  gdyż  nabierają  one  jeszcze
większego, szczególnego znaczenia.

Muszę przyznać, że miniony czas od zeszłorocznego
święta patrząc to kolejny okres bardzo wytężonej i ofiarnej
służby i pracy nas wszystkich, i to na wielu płaszczyznach



funkcjonowania  wszystkich  jednostek  policyjnych  powiatu
pilskiego.

Nasze priorytety to nie abstrakcyjne życzenia, lecz 
idące za tym konkretne działania zmierzające do budowania
coraz  wyższej  jakości  funkcjonowania  i  coraz  bliższych,
konstruktywnych  relacji  ze  społeczeństwem.

Przyznany w styczniu bieżącego roku Komendzie 
Powiatowej  Policji  w Pile  przez Zarząd Powiatu  Pilskiego
Honorowy  tytuł  „LIDER-a  SUKCESU”  w  kategorii
„Działalność  społeczna  i  zawodowa”  jest  właśnie
szczególnym  podziękowaniem  za  naszą  służbę  i  pracę,
i dowodem na to, że nasza działalność została zauważona
w bardzo korzystnym świetle. Ale, żeby utrzymać te dobre
standardy musimy wszyscy rzetelnie i  z zaangażowaniem
pracować dalej, i  czynimy to każdego dnia, i  będziemy to
kontynuować w przyszłości.  

Za  to  wszystko,  za  bardzo  dobrą  realizację  zadań
służbowych,  często  w  niebezpiecznych  warunkach  
z narażeniem życia i zdrowia, za poświęcenie, ofiarność i
zaangażowanie, z głębi serca Wam dziękuję. 

Gratuluję Państwu otrzymanych awansów służbowych,
nagród  i  wyróżnień.  Są  one  wyrazem  uznania  i
podziękowaniem za codzienny trud i wysiłek jaki wkładacie
w prawidłową realizację przydzielanych zadań. 

Przekazuję  najlepsze  życzenia  Waszym  Rodzinom  i
Bliskim, którzy czego sami nieraz doświadczacie, dzielą z
Wami niedogodności policyjnej służby.  Za tą wyrozumiałość
i  cierpliwość  serdecznie  dziękuję,  gdyż  bez  takiego
wsparcia Nasza codzienna służba i praca byłaby znacznie
utrudniona.



Słowa  podziękowania  kieruję  również  do
przedstawicieli   organizacji  związkowych  z  którymi
podejmuję  aktywną  i  pełną  zrozumienia  współpracę
nakierowaną  na  pomoc  funkcjonariuszom  Policji  i
pracownikom cywilnym. 

Nie  można  też  w  takim  dniu  zapominać  o  naszych
emerytach i  rencistach, którzy przez lata z poświęceniem
służyli na rzecz swojej jednostki policyjnej. Życzę Państwu
zdrowia,  realizacji  planów  i  jak  najwięcej  powodów  do
zadowolenia. 

Dziękuję  kierownictwu  Komendy  Wojewódzkiej  Policji
w  Poznaniu  oraz  władzom  samorządów  lokalnych  i
instytucjom państwowym za dotychczasowe wsparcie bez
którego nie  moglibyśmy w pełni  realizować powierzonych
nam  zadań  na  rzecz  społeczeństwa,  także  wspólnych
ciekawych,  nierzadko  innowacyjnych  projektów  pro
społecznych.  

Dziękując  za  konstruktywną  współpracę  i  pozytywne
relacje władzom i  przedstawicielom samorządu lokalnego,
instytucjom  państwowym,  innym  jednostkom  Policji,
pozostałym służbom mundurowym chciałbym zapewnić, że
w dalszym ciągu zależy mi na utrzymaniu tych kontaktów na
jak najwyższym poziomie.

 Chcę  zapewnić,  że  wspólnie  z  podległymi
funkcjonariuszami  i  pracownikami  Policji  będziemy
kontynuować  realizację  misji  budowania  silnej  lokalnie
Policji,  gdyż  profesjonalne  podejście  do  służby  jest
największą gwarancją bezpieczeństwa obywateli.  

Kończąc jeszcze raz dziękuję za Waszą służbę i pracę
życząc  zdrowia,  wytrwałości,  satysfakcji,  bezpiecznych



powrotów do domu, spokojnego życia rodzinnego i  czasu
na realizację własnych pasji.

Ze swej strony mogę tylko Was zapewnić, że tak jak
dotychczas jestem i będę z Wami…

Bardzo dziękuję…  


