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NOWA SIEDZIBA DLA POLICJANTÓW ZE ŚRÓDMIEŚCIA
Otwarcie zmodernizowanej i rozbudowanej siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I
połączone zostało z obchodami Święta Policji. Uroczyste przekazanie kluczy do nowego obiektu
odbyło się 11 lipca br. W budynku przy ul. Zakroczymskiej służbę pełnić będą funkcjonariusze
prewencji, zwalczający przestępczość gospodarczą i korupcję oraz dzielnicowi.
Zgromadzonych na uroczystości gości przywitał Komendant Rejonowy Policji Warszawa I insp. Sławomir Piekut, który
przypomniał, że „jeszcze 5 lat temu stał tu jednopiętrowy budynek, a w dwunastu małych pomieszczeniach pełniło służbę
ponad 50 policjantów. Dzięki tej inwestycji sﬁnansowanej w całości z „Programu Modernizacji Policji” będziemy pracować i
przyjmować interesantów w godnych i komfortowych warunkach”. Insp. Sławomir Piekut złożył serdeczne podziękowania na
ręce nadinsp. Dariusza Augustyniaka I Zastępcy Komendanta Głównego Policji i zwrócił uwagę, że: „nasze dzisiejsze święto
Policji obchodzimy w setną rocznicę Powstania Policji Państwowej i świętujemy je, jako pierwsza z komend garnizonu
warszawskiego”.
Podczas uroczystych obchodów święta Policji nadane zostały odznaczenia „Zasłużony Policjant” oraz wręczone akty
mianowania na wyższe stopnie policyjne. Nadinsp. Dariusz Augustyniak złożył wyróżnionym funkcjonariuszom serdeczne
gratulacje i podziękowania oraz zaznaczył, że dzisiejsza uroczystość daje powód do podwójnego uśmiechu „raz, że oddajemy
piękny budynek Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, a drugi powód to święto Policji w setną rocznicę powołania Policji
Państwowej”. Zastępca Komendanta Głównego Policji przypomniał, że „ta formacja funkcjonuje od 100 lat , ale zadania dla
nas są zawsze te same. Musimy dbać o bezpieczeństwo, o ludzi, o porządek publiczny, o spokój. Bezpieczeństwo jest jedną z
najwyższych i najważniejszych potrzeb człowieka. Możemy z dumą powiedzieć, że z tego zadania wywiązujemy się w sposób
znakomity”. Przypominając wyniki ostatnich badań, w których 98% Polaków stwierdziło, że miejsce ich zamieszkania jest
miejscem bezpiecznym, a 75% zaufania do Policji zaznaczył, że „to zasługa przede wszystkim Was, polskich Policjantów”.
Podczas uroczystości został odczytany list okolicznościowy od Elżbiety Witek, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
w którym podziękowała funkcjonariuszom za wysiłek podejmowany każdego dnia i życzyła optymizmu i zapału dających siłę
do podejmowania codziennych wyzwań.
Nadinspektor Paweł Dobrodziej, Komendant Stołeczny Policji podkreślił, że Komenda Rejonowa Policji Warszawa I jest
jednostką szczególną i wyjątkową, ponieważ „tutaj są zdecydowanie większe wymagania i zdecydowanie trudniejsze
zadania. Doskonale sobie radzicie w tej sytuacji, Wasze wyniki są bardzo dobre i bardzo dobrze oceniane przez mieszkańców
Warszawy, a to jest dla nas najważniejsze”.
Uroczyste przekazanie kluczy do nowej siedziby, w której będzie pracowało ponad 100 funkcjonariuszy insp. Sławomirowi
Piekutowi wręczyli nadinsp. Dariusz Augustyniak i nadinsp. Paweł Dobrodziej.
(BKS KGP, zdj. Izabela Pajdała)
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