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POWIERZONO OBOWIĄZKI NOWEMU ZASTĘPCY
Data publikacji 25.03.2016

Dziś obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach zostały powierzone mł.
insp. Arturowi Bieleckiemu, który dotychczas był Komendantem Miejskim Policji w Kielcach.
Uroczystość odbyła się w obecności kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
w Sali Narad im. mjr Jana Piwnika „Ponurego”.
Rozkaz o powierzeniu obowiązków mł. insp. Arturowi Bieleckiemu przekazał p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Kielcach insp. Artur Bednarek, który przedstawił zebranym dotychczasowy przebieg jego służby, mówiąc że jest
doświadczonym funkcjonariuszem zasługującym na takie wyróżnienie. Pogratulował również nowej funkcji oraz życzył
sukcesów na tym stanowisku.
Mł. insp. Artur Bielecki w swoim przemówieniu podziękował za obdarzenie go dużym zaufaniem oraz stwierdził, iż przed
nim dużo nowych wyzwań, które będzie wypełniał z należną sumiennością i rzetelnością. Zebrana na uroczystej zbiórce
kadra kierownicza garnizonu świętokrzyskiego wraz z przedstawicielami policyjnych związków zawodowych oraz
Kapelanem Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach, po zakończeniu oﬁcjalnej części wyrażała
uznanie, serdecznie gratulując i składając nowemu zastępcy życzenia kolejnych osiągnięć w służbie, które z pewnością
przełożą się na podwyższenie poziomu poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców regionu.
mł. insp. Artur Bielecki jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.
Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku zajmując podstawowe stanowiska w pionie prewencji najpierw w Warszawie, a
następnie w Busku – Zdroju, gdzie od 2003 roku zaczął pełnić funkcje kierowniczą na stanowisku naczelnika Sekcji
Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji. Kolejno od 2005 do 2013 roku był Zastępcą Dowódcy w Samodzielnym
Pododdziale Prewencji Policji w Kielcach. Od 2013 roku był Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, gdzie
nadzorował pion prewencji. W 2015 roku objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, a dziś zostały mu
powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. logistyki.
Mł. insp. Artur Bielecki posiada odznaczenia tj. Brązowy Krzyż Zasługi, Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” oraz
Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę.
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