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ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW
Data publikacji 11.03.2022

Szeregi śląskiego garnizonu Policji zasiliło 47 nowych policjantów i 7 policjantek. Z uwagi na
panującą epidemię koronawirusa, ich ślubowania odbywają się w jednostkach, do których zostali
przydzieleni i mają skromniejszy charakter. Dzisiaj, w siedzibie śląskiej Policji, rotę ślubowania
złożyło 21 nowych mundurowych, którzy zasilą stan etatowy Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach. Niebawem rozpoczną oni służbę w katowickim oddziale oraz bielskim pododdziale
prewencji Policji.
Nowi mundurowi zostali przyjęci do służby 7 marca. Ślubowanie od nowych policjantów przyjął Komendant Wojewódzki
Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. W uroczystości udział wzięli również bezpośredni przełożeni nowo
przyjętych policjantów: Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek oraz Zastępca Dowódcy
Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej nadkom. Piotr Drozdowski. 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 wzięli także udział Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Marcin
Budzich wraz ze swoją zastępczynią i policyjny kapelan ks. Mariusz Karaś.
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn przywitał świeżo upieczonych mundurowych w
szeregach śląskiego garnoznu - największej jednostki organizacyjnej Policji w Polsce. Przed nowymi policjantami okres
szkolenia podstawowego w Szkole Policji. Mundurowi powinni potraktować ten czas bardzo poważnie i wykorzystać go
maksymalnie. Generał zaznaczył, że służba w Policji to nieustanna nauka i zdobywanie doświadczeń, bowiem stóżem
prawa jest się 24 godziny na dobę, a na służbie często trzeba zostać dłużej lub zrezygnować z wolnego, gdy jest taka
potrzeba. Szef śląskich mundurowych podkreślił, jak ważna jest w tej sytuacja rodzina i bliscy. Istotne, żeby po każdej,
nawet najdłuższej i najcięższej służbie, w domu czekała na policjanta bliska osoba.
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 i Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w
Bialsku-Białej.
Ślubowania pozostałych policjantów odbywają się w jednostkach, do których zostali przydzieleni i również, z uwagi na
panującą epidemię koronawirusa, mają skromniejszy charakter. Nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie m.in. w
Dąbrowie Górniczej, Mikołowie, Pszczynie, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach.
Więcej informacji dotyczących rekrutacji oraz samej służby w Policji można znaleźć w zakładce REKRUTACJA.

