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Szanowni Goście !
Serdecznie witam wszystkich przybyłych na uroczystości ślubowania policjantów w służbie
kandydackiej oraz otwarcia i poświęcenia siedziby nowo powstałej Komendy Powiatowej Policji w
Bieruniu.
Pragnę przywitać uczestniczących w naszej uroczystości Posłów na Sejm RP:
Alojzego Lysko i Józefa Bergera, Prezydenta Tychów Pana Andrzeja Dziubę, Radę Powiatu Bieruńsko
– Lędzińskiego z Panem Starostą Piotrem Czarnynogą i Radę Miasta Bieruń z burmistrzem – Panem
Ludwikiem Jagodą ; burmistrza Imielina, wójtów Bojszów i Chełmu Śląskiego.
Są z nami również przedstawiciele współpracujących z Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim jednostek i
instytucji: Sądu Rejonowego i Prokuratury, Państwowej Straży Pożarnej i Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Tychach. Dziękuję za przybycie mieszkańcom Bierunia, przedstawicielom zakładów
pracy, organizacji społecznych i związkowych.
Witam rodziny, przyjaciół i znajomych policjantów, którzy za chwilę złożą uroczyste ślubowanie.
Pozwólcie państwo, że na początku zwrócę się do policjantów, którzy za chwilę przystąpią do
uroczystego ślubowania.
Drodzy Policjanci !!
Jesteście z różnych rejonów województwa śląskiego. Jeszcze do niedawna wyłącznie
obserwowaliście pracę policjantów w swoich rejonach zamieszkania, i doskonale wiecie, że nie jest to
praca łatwa, wymagania stale wzrastają. Musimy stale doskonalić swoje umiejętności.
Zapewne tyle ilu Was tu jest, tyle było powodów, dla których podjęliście decyzje o wstąpieniu w
szeregi Policji. Jestem jednak przekonany, iż znakomita większość z Was swoją dalszą przyszłość, po
zakończeniu służby kandydackiej, wiąże z dalszą służbą
w Policji.
Policjanci !!!
Od dziś, oczekuję od Was pełnienia sumiennej, rzetelnej służby. Służby, która będzie przynosić
zaszczyt Wam, Waszym najbliższym i całemu społeczeństwu.
Każdego dnia musicie pamiętać, że podjęta przez Was decyzja o związaniu swoich losów ze służbą w
Policji oznacza gotowość do pełnego identyfikowania się z naszą społeczną misją, reagowania na
każdy przejaw naruszenia prawa oraz niesienia pomocy w każdej sytuacji, nieraz z narażeniem
własnego życia.
Pamiętajcie, że wręczone Wam w dniu dzisiejszym legitymacje to powód do dumy, ale przede
wszystkim duża odpowiedzialność.
Praktycznie to właśnie od dziś rozpoczynacie kolejny etap swojego życia. Nie ukrywam, że jest to etap
trudny, każdy dzień będzie stawiał przed Wami nowe wyzwania.

Zdaje sobie sprawę, że przed Wami jeszcze dużo nauki, aby zdobyć praktyczne umiejętności naszego
zawodu, które z czasem przyniosą wymierne efekty dla społeczeństwa.
Chcemy, aby Wasza służba zawsze była kojarzona z pełnym profesjonalizmem, aby postawa każdego
z Was budziła szacunek i zaufanie wśród społeczeństwa.
Szanowni Państwo !!!
W tym uroczystym dniu dokonamy otwarcia nowej jednostki terenowej – Komendy Powiatowej
Policji. Będzie to 32 jednostka takiego szczebla na terenie naszego województwa.
Nowo powstała jednostka jest odpowiedzią na przeprowadzone zmiany w podziale
administracyjnym województwa śląskiego, która zdecydowanie udogodni kontakt z Policją. Liczę, iż
społeczność powiatu aktywnie będzie współpracować z Policją na rzecz lokalnego bezpieczeństwa.
Chciałbym podkreślić, że to dzięki staraniom wszystkich zainteresowanych,
a szczególnie zaangażowaniu samorządu lokalnego, zrealizowano projekt uruchomienia Komendy
Powiatowej Policji w Bieruniu.
W ten sposób zostały spełnione oczekiwania i dążenia społeczności lokalnej, która chcąc aktywnie
współuczestniczyć w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku prawnego powiatu, zadbała o
wyasygnowanie koniecznych środków finansowych na rzecz otwarcia nowej jednostki terenowej
Policji. Garnizon śląskiej Policji nie byłby w stanie sam sfinansować tak wielkiego przedsięwzięcia.
Za to wsparcie i pomoc w imieniu własnym i podległych mi funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
pragnę serdecznie podziękować.
Patrząc na ten nowoczesny, funkcjonalny budynek komendy, mogę tylko powiedzieć, że jest to powód
do zazdrości dużej części śląskich policjantów, którzy mogą tylko pomarzyć o pracy w takich
warunkach.
Mam nadzieję, iż w przyszłości wszyscy policjanci będą pełnić służbę w podobnych nowoczesnych
i funkcjonalnych obiektach.

Szanowni Państwo !!!
Inauguracja Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu została uświetniona ślubowaniem funkcjonariuszy
Policji służby kandydackiej.
To szczególnie uroczysty dzień dla tych policjantów i ich najbliższych. Również dla całego garnizonu
śląskiego. Przyjmujemy w nasze szeregi młodych ludzi, którzy od dzisiejszego dnia będą pełnić
zaszczytną i trudną służbę.
Życzę Wam i Waszym rodzinom wytrwałości i sukcesów w pracy.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym możliwe było otwarcie tej komendy oraz
wszystkim gościom za przybycie na dzisiejsze uroczystości.
Dziękuję.
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