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NOWI POLICJANCI W GARNIZONIE ŚLĄSKIM
Data publikacji 11.01.2022

Szeregi śląskiego garnizonu Policji zasiliło 177 nowych mundurowych, w tym 16 kobiet. Z uwagi
na panującą epidemię koronawirusa, ich ślubowania odbywają się w jednostkach, do których
zostali przydzieleni oraz mają skromniejszy charakter. Dzisiaj, w siedzibie śląskiej Policji, rotę
ślubowania złożyło 9 nowych mundurowych, którzy zasilą stan etatowy Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach. Niebawem rozpoczną oni służbę w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach,
Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej oraz Wydziale Konwojowym i Policji
Sądowej KWP w Katowicach.
Nowi policjanci zostali przyjęci do służby z końcem ubiegłego roku. Ślubowanie przyjął dzisiaj od nich Komendant
Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. W uroczystości udział wzięli również trzej przełożeni nowo
przyjętych policjantów: Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej mł. insp. Dariusz Fajferek,
Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach mł. insp. Artur Maliszewski oraz Naczelnik Wydziału
Konowojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach mł. insp. Sławomir Fendler. Nowi policjanci ślubowali na Sztandar
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a oprawę muzyczną uroczystości zapewnił trębacz z policyjnej orkiestry
katowickiej komendy wojewódzkiej. Dowódcą uroczystości był podinsp. Janusz Rygielski z Oddziału Prewencji Policji w
Katowicach. W wydarzeniu wziął także udział Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp.
Marcin Budzich oraz kapelan Policji ksiądz Adam Wycisk, który odmówił modlitwę w intencji stróżów prawa.
Pierwszy policjant województwa śląskiego 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. Zaznaczył również, że policjant zawsze musi
obiektywnie wykonywać swoje obowiązki na podstawie przepisów prawa. Szef śląskich mundurowych życzył nowym
policjantom powodzenia w realizacji wyznaczonych zadań, satysfakcji z wymagającej i często trudnej profesji oraz, by
zawsze wracali bezpiecznie ze służby do swoich domów. Zwrócił też uwagę zebranych na to, jak istotną rolę w
służbowej drodze odgrywa rodzina, o której zawsze należy pamiętać i dziękować za wsparcie, zwłaszcza w cięższych
chwilach. Nowych policjantów czeka teraz kurs podstawowy w policyjnych szkołach, gdzie zdobędą wiedzę i
umiejętności niezbędne w służbie. Nowi stróże prawa, którzy wzięli udział w dzisiejszej uroczystości, zasilą stan etatowy
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pełniąc służbę w:
Oddziale Prewencji Policji w Katowicach,
Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej,
Wydziale Konwojowym i Policji Sądowej KWP w Katowicach

Pozostali policjanci będą pełnili służbę w komendach miejskich i powiatowych w: Będzinie, Bieruniu, Bytomiu,
Częstochowie, Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach
Śląskich, Tarnowskich Górach, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zawierciu oraz Żorach.
Więcej informacji dotyczących naboru oraz samej służby w Policji, można znaleźć w zakładce Rekrutacja.

