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KOMEDNAT MIEJSKI POLICJI W SŁUPSKU EMERYTEM
Po ponad 29-latach służby w minioną środę z policyjnym mundurem pożegnał się Komendant Miejski Policji w Słupsku insp. Andrzej Szaniawski. W uroczystości pożegnania odchodzącego na
emeryturę komendanta wziął udział, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan, kadra kierownicza słupskiej jednostki, pracownicy cywilni oraz samorządowcy i
przedstawiciele współpracujących z Policją instytucji cywilnych i mundurowych.
Inspektor Andrzej Szaniawski rozpoczął służbę w Policji w 1991r.Od początku związany był ze służbą dochodzeniowo-śledczą – przeszedł wszystkie szczeble służbowe, poczynając od stanowisk
wykonawczych, poprzez kierownika sekcji, zastępcę Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego, Naczelnika Wydziału Kryminalnego oraz Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku,
nadzorującego służby kryminalne. Od 2 maja 2011 roku pełni służbę na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku. Insp. Andrzej Szaniawski jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w
Szczytnie oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej w Wyższej Szkole Policji w
Szczytnie. Za profesjonalizm w codziennej służbie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych inspektor Andrzej Szaniawski został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym
Medalem za Długoletnią Służbę. Został również wyróżniony Srebrną, a następnie Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”. W rozpoczynającym uroczystość wystąpieniu, Komendant nawiązał do
początku swojej drogi zawodowej. Z sentymentem mówił o latach służby, które nie zawsze były łatwe, ale zawsze niosły za sobą ogromną satysfakcję. Praca w Wydziale Kryminalnym, nadzór nad
pracą pionu kryminalnego zawsze były bliskie sercu Komendanta. Pan Komendant zaznaczył, że odchodząc na emeryturę żegna się ze stanowiskiem, ale nie z ludźmi, z którymi miał zaszczyt
pracować długie lata. W sposób szczególny podziękował swojej rodzinie, żonie i dzieciom, którzy także uczestniczyli w tym uroczystym apelu. Podczas pożegnania nie zabrakło emocji. Padło wiele
ciepłych słów i podziękowań za lata dobrej służby, wyrozumiałość, a także pomoc w realizacji wielu trudnych przedsięwzięć. Pan Komendant otrzymał od zaproszonych gości pamiątkowe
podziękowania, a od policjantów szablę z wygrawerowanymi życzeniami w podziękowaniu za wieloletnią wspólną służbę. W trakcie uroczystości z zachowaniem zasad policyjnego ceremoniału
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku powierzył obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku młodszemu inspektorowi Tomaszowi Majkowskiemu.
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