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PONAD STU POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO ROTĘ ŚLUBOWANIA
Data publikacji 28.09.2021

Na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Katowicach odbyła się ceremonia ślubowania.
Rotę ślubowania od 122 nowych policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
nadinsp. Roman Rabsztyn. Uroczystość była także okazją do wręczenia 15 policjantom odznaczeń
państwowych i medali resortowych, a także powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego
Policji pierwszej w historii śląskiej Policji kobiety.
Dzisiejsza uroczystość odbyła się na placu apelowym katowickiego oddziału prewencji. Jej dowódcą był podinsp. Janusz
Rygielski. Po odegraniu hymnu, uczczono minutą ciszy pomordowanych, poległych i zmarłych na Covid-19 policjantów.
Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn odczytał rotę ślubowania, które
złożyło 122 policjantów. Szef śląskich policjantów przywitał nowo przyjętych stróżów prawa w szeregach Policji.

Kolejno głos zabrał II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, który po przemówieniu, w asyście nadinsp. Romana
Rabsztyna wręczył nadawane przez Prezydenta RP odznaczenia. Jeden policjant został uhonorowany Złotym Medalem
„Za Długoletnią Służbę”, z kolei Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” otrzymało 5 mundurowych.
W dalszej kolejności Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczył odznaczenia nadawane przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Złotą odznaką „Zasłużony policjant” wyróżniony został jeden policjant, srebrną odznakę
otrzymało 2 policjantów, z kolei brązową – 7 stróżów prawa.
Uroczystość była także okazją do powołania na stanowisko Komednanta Powiatowego Policji pierwszej w historii śląskiej
Policji kobiety. Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Sławomir Zynek odczytał
rozkaz, a nadinsp. Roman Rabsztyn wręczył go mł. insp. Marioli Biskup, która od 1 października będzie Komendantem
Powiatowym Policji w Kłobucku. Dotychczas policjantka ta miała powierzone pełnienie obowiązków na tym stanowisku.

W ceremonii wzięli również udział: Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś, Prezydent Miasta Katowice Marcin
Krupa, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Gabriela Socha, Naczelnik Zarządu w Katowicach
CBŚP insp. Łukasz Fołta, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek oraz komendanci miejscy
i powiatowi, a także naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach. Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna Orkiestry
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz udział policyjnej kompani honorowej.
Generał pogratulował nowym policjantom wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Podkreślił, że
zobowiązali się oni strzec bezpieczeństwa i służyć obywatelom, a codzienną służbę powinni pełnić godnie i traktować ją
z najwyższą powagą. Szef śląskich policjantów podkreślił również, jak ogromną rolę w służbie funkcjonariuszy pełni
rodzina oraz fakt, że wracając ze służby do domów, czekają na nich bliskie osoby. Komendant Wojewódzki życzył
powodzenia w realizacji wyznaczonych zadań, satysfakcji z wymagającej i często trudnej profesji oraz aby zawsze ze
służby wracali bezpiecznie do swoich domów.
Wśród nowo przyjętych policjantów jest 27 kobiet. Niebawem wszyscy rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie podstawowe
w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych zasilą szeregi
jednostek garnizonu śląskiego.

