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ŚWIĘTO POLICJI W SZKOLE POLICJI W PILE
Data publikacji 23.07.2015

W samo południe meldunkiem o gotowości do uroczystości złożonym I Zastępcy Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Mirosławowi Schosslerowi rozpoczęły się obchody Święta Policji w
Szkole Policji w Pile. W dalszej części uroczystości przyznano odznaczenia, wyróżnienia oraz
awanse na wyższe stopnie służbowe. Spotkanie zakończył koncert szkolnego zespołu muzycznego
„Avans Blues”.
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odegranie hymnu państwowego.
Wówczas to głos zabrał Komendant Szkoły insp. Jerzy Powiecki, który przywitał
gości, wśród których oprócz goszczącego w szkole nadinsp. Schosslera byli m.in.
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. dr Rafał Batkowski, Komendant
Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Beata Różniak – Krzeszewska, Zastępca
Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk
Dariusz Teteruk, Szef Wydziału Dydaktycznego Centrum Szkolenia Żandarmerii
Wojskowej w Mińsku Mazowieckim ppłk Wojciech Kubica, Starosta Pilski Franciszek
Tamas, Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski wraz ze swoim I Zastępcą Krzysztofem
Szewcem; przedstawiciele uczelni wyższych, duchowieństwa, władz związkowych i
emerytów policyjnych. W swoim przemówieniu Komendant Jerzy Powiecki złożył
wszystkim przybyłym policjantom, pracownikom Policji oraz słuchaczom
najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Podziękował także za całoroczną
współpracę z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi.
W dalszej części uroczystości przyznano odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na
wyższe stopnie służbowe – oﬁcerskie i aspiranckie dla policjantów i pracowników
Policji. Odznaczenia, akty mianowania i listy gratulacyjne wszystkim wyróżnionym
wręczyli nadinsp. Mirosław Schossler oraz insp. Jerzy Powiecki.
I Zastępca Komendanta Głównego Policji złożył również życzenia z okazji Święta Policji i podkreślił rolę pilskiej Szkoły
Policji w systemie kształcenia policjantów. Pogratulował także kierownictwu szkoły dotychczasowych osiągnięć - m.in.
przeprowadzenia ﬁnału Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015”., zaangażowania kadry
szkoły w przygotowanie policjantów do zmian w procedurze karnej, które weszły w życie z dniem 1 lipca, oraz ponad
60-letniego dorobku w zakresie kształcenia funkcjonariuszy, zwłaszcza służby kryminalnej.
Podobnie wiele ciepłych słów i okolicznościowych listów gratulacyjnych złożyli na ręce Komendanta Jerzego Powieckiego
przemawiający podczas uroczystości goście.
Po zakończeniu akademii i wyprowadzeniu sztandaru dla wszystkich zgromadzonych wystąpił szkolny zespół muzyczny
„Avans Blues” w składzie: podinsp. Jacek Słoński (perkusja), podinsp. Tomasz Ratajczak (gitara solowa), nadkom. Paweł
Holeksa (gitara basowa, śpiew), st. sierż. Krystian Wiśniewski (gitara prowadząca, słuchacz kursu specjalistycznego),
oraz p. Alicja Gawlak (śpiew). Zespół wykonał wiązankę popularnych piosenek, a ich występ spotkał się z ciepłym

przyjęciem zaproszonych gości.
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