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ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE
Data publikacji 23.07.2012

“Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia"- między innymi te
słowa roty ślubowania wypowiedziało dzisiaj wielu nowo przyjętych do służby policjantów i
policjantek w całym kraju. Uroczyście ślubowali dzisiaj nowo przyjęci funkcjonariusze z kilku
województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego,
opolskiego, wielkopolskiego.
Ślubowanie to początek zaszczytnej, ale też trudnej i odpowiedzialnej służby w Policji. Po ukończeniu szkolenia
podstawowego i służbie adaptacyjnej nowo przyjęci funkcjonariusze traﬁą do poszczególnych komend i komisariatów.
Na początku ich kariery w Policji życzymy im sukcesów w pracy oraz bezpiecznej i spokojnej służby!
(KGP / mw)
KWP w Olsztynie: Szeregi warmińsko – mazurskiej Policji zasiliło 79 policjantów, z których 57 legitymuje się wyższym
wykształceniem. Wśród nowo przyjętych są 23 kobiety. Ślubowanie od policjantów przyjął insp. Adam Kołodziejski - I
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Więcej >>
KWP w Opolu: 42 funkcjonariuszy, wśród których było 11 kobiet, rozpoczynających właśnie służbę, uroczyście
ślubowało dziś w obecności Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - nadinsp. Leszka Marca. 13 osób rozpocznie
służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu, 6 w KPP w Prudniku, 5 w KPP w Kluczborku, 5 w SPPP w Opolu, 4 w KPP
w Nysie, po 3 w KPP w Namysłowie i w KPP w Oleśnie oraz po jednej w Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu. Więcej >>
KWP w Łodzi: Uroczyste ślubowanie ponad stu przyjętych do służby policjantów odbyło się dzisiaj na terenie Oddziału
Prewencji Policji w Łodzi przy ulicy Pienistej. Łącznie jest to grupa licząca 119 funkcjonariuszy, 60 z nich po szkoleniu
podstawowym zasili szeregi łódzkiej komendy miejskiej i podległych jej komisariatów, 30 Oddziału Prewencji Policji w
Łodzi, 5 Wydziału Konwojowego a pozostali traﬁą do komend powiatowych. W uroczystości , na zaproszenie
kierownictwa KWP w Łodzi , wzięła udział Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska. Ślubowanie, w obecności kadry
kierowniczej Policji, odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Manowiecki. Więcej >>
KWP w Białymstoku: 60 nowych policjantów przyjętych do służby w podlaskim garnizonie Policji ślubowało dzisiaj
Przed I Zastępcą Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podinspektorem Adamem Petelskim w obecności
Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku i przedstawiciela Wojewody Podlaskiego oraz zaproszonych gości i członków
rodzin. Więcej >>
KWP w Poznaniu: Na placu apelowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie
prawie 200 policjantek i policjantów przyjętych do służby 17 lipca 2012. Nowych adeptów zawodu policjanta na
uroczystości powitał Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Krzysztof Jarosz. Więcej >>
KWP w Kielcach: W garnizonie świętokrzyskim w szeregi Policji wstąpiło 76 funkcjonariuszy w tym 13 kobiet.
Uroczyste ślubowanie w obecności Pierwszego Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp.

Rafała Derlatki. W uroczystości wziął również udział Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
podinsp. Rafał Kochańczyk, komendanci powiatowi, naczelnicy wydziałów, policyjny kapelan i rodziny mundurowych.
Więcej >>
KWP w Krakowie: W oddziale prewencji policji na krakowskich Toniach - słowa roty przysięgi powtarzało 132 nowych
policjantek i policjantów. W obecności mł. insp. Pawła Dzierżaka, zastępcy komendanta wojewódzkiego policji złożyli oni
ślubowanie przyrzekając, że strzec będą bezpieczeństwa ludzi nawet z narażeniem własnego życia i zdrowia. Z
nieukrywanym wzruszeniem słów tych słuchali rodzice nowoprzyjętych i członkowie ich rodzin, którzy licznie pojawili się
na uroczystości. Więcej >>
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