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POLICJANCI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE. WRĘCZONO TAKŻE
MEDALE ZA WZOROWO PEŁNIONĄ SŁUŻBĘ
Data publikacji 04.03.2020

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do
służby policjantów. W tej wyjątkowej chwili nowo przyjętym funkcjonariuszom towarzyszyli
najbliżsi. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Michał Ledzion przywitał młodych
adeptów, życząc im satysfakcji z pełnionej służby i sukcesów zawodowych. Teraz nowo przyjęci
policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po czym traﬁą do jednostek macierzystych. Tuż przed
uroczystym ślubowaniem wręczono także Medale za Długoletnią Służbę.
Punktualnie o godz. 10 meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w
Radomiu insp. Michałowi Ledzionowi, podinsp. Krzysztof Kmieciak. Następnie ślubowanie złożyło 62 policjantów, w tym
12 policjantek.
Nowi policjanci wypowiedzieli słowa, które stanowią bardzo ważne zobowiązanie: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom
Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję
strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki
zawodowej."
Słowa gratulacji nowo przyjęci do służby policjanci usłyszeli od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp.
Michała Ledziona. Do życzeń komendanta dołączył się także Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
Województwa Mazowieckiego w Radomiu podinsp. Dariusz Brzezicki. Nowym policjantom pogratulował również
Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz. Po uroczystym ślubowaniu pierwsze szkolenie dla nowych policjantów
przeprowadził Zespół Komunikacji Wewnętrznej KWP zs. w Radomiu. W czasie szkolenia poruszano m.in. kwestie
wizerunku policjantów. Do nowych funkcjonariuszy traﬁły też obrazki z patronem Policjantów, Michałem Archaniołem,
które przekazał ks. kanonik Mirosław Dragiel.
Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą
wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje
umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce,
weryﬁkując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych województwa
mazowieckiego (Ostrołęka - 4, Radom - 1, Siedlce - 7, Białobrzegach - 1, Garwolin - 3, Gostynin - 2, Grójec - 1,
Kozienice - 1, Lipsko - 3, Maków Maz. - 2, Mława - 4, Ostrów Maz. - 1, Płońsk - 2, Przysucha - 1, Pułtusk - 1,
Sochaczew - 3, Sokołów Podl. - 1, Szydłowiec - 1, Węgrowie - 3, Wyszków - 5, Zwoleń - 1, SPPP w Płocku - 5, SPPP w
Radomiu - 5, KWP - 5) i tam pełnić będą dalszą służbę.

Tuż przed uroczystym ślubowaniem Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji zs.
w Radomiu insp. Michał Ledzion wręczyli Medale za Długoletnią Służbę, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej jako „nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w
służbie Państwa”
Wśród 56 wyróżnionych Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami odznaczeni zostali m.in. kom. Piotr Zasławski z
Sztabu Policji KWP, kom. Rafał Sułecki z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP, mł. insp. Krzysztof Szczudło - p.o. I
zastępcy komendanta KPP w Przysusze, nadkom. Artur Sułkowski - dyżurny KWP, asp. Ernest Wojciechowski komendant KP w Skaryszewie.
Zespół Prasowy KWP

