Wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Dariusza Biela, w trakcie
uroczystości ślubowania policjantów Służby Kandydackiej garnizonu śląskiego
w dniu 24 czerwca 2008 roku.

Szanowni Państwo !

Dzisiejszy, świąteczny dla nas dzień to czas wzniosłych chwil,
uniesień i radosnego nastroju nie tylko w życiu policjantów wstępujących do
służby, ale i dla całego garnizonu śląskiej Policji.
Od dziś województwo śląskie zyska wsparcie Policjantów gotowych do
pełnego identyfikowania się z naszą społeczną misją, reagowania na każdy
przejaw naruszenia prawa oraz konsekwentnego niesienia pomocy w zakresie
ochrony bezpieczeństwa mieszkańców rejonów, w których będą pełnić
służbę.
Za chwilę 95 osobowy pododdział służby kandydackiej dokona złożenia
aktu ślubowania na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach, który jest symbolem godności, honoru, dumy i etosu
policyjnej służby.

Policjanci !!!
Od tego momentu, oczekuję od Was pełnienia sumiennej i rzetelnej
służby. Służby, która będzie przynosić zaszczyt Wam, Waszym najbliższym i
całemu społeczeństwu. Służby niosącej ze sobą niekiedy wiele trudnych
wyzwań i zadań, ale cieszącej się rosnącym szacunkiem, akceptacją
i społecznym zaufaniem.
Z tego miejsca chciałbym zapewnić, że po zakończeniu pełnienia służby
kandydackiej, najlepsi z Was otrzymają propozycję stałej pracy
w Policji.

Szanowni Państwo !!!
W imieniu gospodarzy tej uroczystości oraz własnym chciałbym
serdecznie przywitać przybyłych gości:
• Pierwszego Wicewojewodę Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowę;
• Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Józefa Kocurka;
• Komendanta Szkoły Policji w Katowicach młodszego inspektora
Romana Stawickiego
• Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach pułkownika
Zbigniewa Piątka;
• Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

brygadiera Marka Rączkę;
• Zastępcę Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
w Raciborzu pułkownika Wojciecha Skowronka.
• Witam kolegów ze służb mundurowych i instytucji współpracujących.
• Witam księdza Prałata Stanisława Puchałę oraz obecnych tutaj księży
i kapelanów Policji.
• Witam
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Naczelników Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
• Witam Związki Zawodowe służb mundurowych
i pracowników cywilnych Policji.
• Niezmiernie jest mi miło powitać przybyłych licznie członków rodzin
i bliskich, wszystkich Policjantów składających dzisiaj przyrzeczenie
roty policyjnej.

nadinsp. Dariusz Biel

