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ODPRAWA SŁUŻBOWA ŚLĄSKIEGO GARNIZONU POLICJI
Data publikacji 21.01.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się dzisiaj odprawa służbowa,
podsumowująca pracę śląskiej policji w 2018 roku. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez
śląskich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane
inwestycje. Szef śląskich policjantów, nadinsp. Krzysztof Justyński podkreślił, że jednym z
najważniejszych wyzwań jest utrzymanie wysokiego poziomu zaufania i poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców.
W uroczystej odprawie wzięli udział: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Wojciech Kałuża, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Magdalena Nguyen-Fudala, przedstawiciele
sądów i prokuratur oraz kadry kierowniczej śląskiego garnizonu policji.
Odprawie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz ze swoimi
zastępcami - insp. Romanem Rabsztynem, nadzorującym pion prewencji oraz insp. Piotrem Kucią - kierującym pionem
logistyki.
Tuż po przywitaniu, z okazji jubileuszu Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, nastąpiło wręczenie
upominków najbardziej zasłużonym dla tej jednostki. Pamiątkowe ramki, medale, a także listy gratulacyjne otrzymali
przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa śląskiego oraz kierownictwo i wyróżnieni policjanci
SPAP. Wyświetlony został ﬁlm, pokazujący wysoki poziom wyszkolenia śląskich antyterrorystów, którzy uznawani są za
jednych z najlepszych w kraju. Swoje uznanie dla ich codziennej pracy wyraził sam Generał, który zaznaczył, że jest
dumny z tego, że w szeregach śląskiej policji funkcjonuje tak świetnie wyszkolony oddział.
Następnie przedstawiono podsumowanie 2018 roku w służbie prewencji, pionie kryminalnym oraz w logistyce. Chcąc
przybliżyć trud i zaangażowanie, jaki w codzienną pracę wkładają śląscy policjanci, nadinsp. Krzysztof Justyński omówił
dzień z życia śląskiego garnizonu. Codziennie do służby kierowanych jest średnio 2350 policjantów, w tym blisko 550
samej drogówki. Tylko w ciągu jednego dnia, stróże prawa podejmują około 1700 interwencji, wykrywają przeszło 220
przestępstw i blisko 2400 wykroczeń, zatrzymują na gorącym uczynku 35 osób i przedstawiają prawie 100 zarzutów.
Omówiono również zakończone i planowane inwestycje budowlane, a także przybliżono wyzwania, które stoją przed
śląską policją w roku 2019.
W trakcie spotkania głos zabrali Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Wojciech Kałuża, którzy podziękowali kierownictwu garnizonu śląskiej policji za dotychczasową współpracę.

Odprawy roczne odbyły się również w komendach miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego:
Będzin
Bielsko-Biała
Bieruń
Chorzów
Cieszyn
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Jastrzębie-Zdrój
Katowice
Kłobuck
Mysłowice
Myszków
Piekary Śląskie
Pszczyna
Racibórz
Ruda Śląska
Rybnik
Siemianowice Śląskie
Sosnowiec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Zabrze
Zawiercie
Żory
Żywiec
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