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CZAS AWANSÓW
Z początkiem września, w swoich nowych życiowych rolach, będą mieli okazję sprawdzić się
naczelnik Wydziału Zaopatrzenia oraz straszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły
Policji w Pile, którzy zostali awansowani na stanowiska w Komendzie Głównej Policji. W
minionym tygodniu w Szkole Policji w Pile odbyło się pożegnanie wspomnianych funkcjonariuszy
- mł. insp. Roberta Bartola oraz podinsp. Krzysztofa Sawickiego, a także odchodzącego na
emeryturę specjalisty Wydziału Zaopatrzenia, pana Dariusza Janeckiego.
W czwartek, 30 sierpnia, podczas spotkania w gabinecie Komendanta Szkoły Policji w Pile, w obecności kadry
kierowniczej oraz bezpośrednich przełożonych, insp. Beata Różniak – Krzeszewska w miłych słowach pożegnała
starszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Krzysztofa Sawickiego, który po wielu latach spędzonych w
Szkole będzie kontynuował pełnienie służby w Komendzie Głównej Policji. Obok podziękowań za wieloletnią służbę i
zaangażowanie w pracę i życie Szkoły, nie zabrakło również gratulacji i życzeń spełnienia na nowym stanowisku.
Wydział Zaopatrzenia natomiast pożegnał swoich współpracowników 31 sierpnia. Uroczysta zbiórka z udziałem
Komendanta Szkoły Policji w Pile oraz Zastępców, kadry kierowniczej Szkoły, a także wszystkich chętnych
funkcjonariuszy i pracowników odbyła się w sali konferencyjnej. Spotkanie miało charakter z jednej strony końca, biorąc
pod uwagę zakończenie pracy zawodowej przez pana Dariusza Janeckiego, który po trzech dekadach spędzonych w
Szkole, najpierw jako funkcjonariusz, następnie jako pracownik cywilny na etacie specjalisty, teraz odchodzi na
emeryturę, a jednocześnie początku nowej życiowej drogi dla mł. insp. Roberta Bartola, który, po latach pracy na
stanowisku naczelnika Wydziału Zaopatrzenia Szkoły Policji w Pile, został awansowany do pełnienia służby w roli
naczelnika Biura Logistyki Policji Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej Komendy Głównej Policji. Komendant
Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska żegnając odchodzących, podsumowała ich zawodową przeszłość,
podkreślając nieocenione zasługi i życząc realizacji planów, pogody ducha i zdrowia. Wręczone zostały również
podziękowania oraz związane ze Szkołą upominki.
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