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WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GARNIZONIE
ŁÓDZKIM 2018
Wojewódzkie obchody Święta Policji w łódzkim garnizonie odbyły się 6 lipca 2018 roku i zostały
połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu. Tegoroczne Święto Policji
jest bezpośrednio związane z obchodami 99 rocznicy powstania polskiej Policji, które to zostały
objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima
Brudzińskiego.
Rano Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu wraz z członkiem zarządu powiatu zgierskiego Wojciechem Budziarskim,
wiceprezydentem Zgierza Bohdanem Baczakiem, sekretarzem miasta Zgierz Robertem Chocholskim złożył symboliczne
kwiaty pod pomnikiem Stu Straconych w Zgierzu.

Wśród zaproszonych na uroczystości na Placu gości znaleźli się: Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Poseł
na Sejm RP Marek Matuszewski , Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej ks. Ireneusz Pękalski, w imieniu wojewody
łódzkiego Dyrektor Generalny ŁUW Mirosław Suski , Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień, Prezydent Policji
kraju związkowego Brandenburgii Pan Hans Jurgen Morke, Starosta Zgierski Pan Bogdan Jarota, Wiceprezydent Miasta
Zgierza Pan Bohdan Bączak a także przedstawiciele samorządów województwa łódzkiego, duchowieństwa oraz sądów,
prokuratur , zaprzyjaźnionych instytucji a także delegacje innych służb mundurowych oraz stowarzyszeń, kadra kierownicza
łódzkiego garnizonu policji.

Uroczystości rozpoczęto przed południem Mszą Świętą w intencji Policjantów i Pracowników Policji w kościele p.w. Św.
Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy koncelebrowaną przez Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej ks. Ireneusza
Pękalskiego oraz księdza podpor. Jacka Syjuda kapelana Policji województwa łódzkiego i ks. Proboszcza tutejszej parafii
Andrzeja Chmielewskiego.
Uczestnicy uroczystości z pododdziałami policji przemaszerowali na Plac Stu Straconych , gdzie Komendant Główny Policji
nadinsp. Jarosław Szymczyk przyjął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości o rozpoczęciu apelu z okazji Święta
Policji, po czym Komendant Główny Policji dokonał przeglądu pododdziałów zgromadzonych na zgierskim placu.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński przywitał zgromadzonych gości na Wojewódzkich
Obchodach Święta Policji przypadających w 99 rocznicę powstania naszej formacji a także setny jubileusz odzyskania przez
Polskę niepodległości pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima
Brudzińskiego.

Kolejnym punktem apelu było wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu. Sztandar ufundowało
społeczeństwo Ziemi Zgierskiej. Przedstawiciele fundatorów i gości zaproszonych oraz zgierskich policjantów wbili gwoździe
honorowe w drzewiec sztandaru, po czym Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej ks. Ireneusz Pękalski poświęcił sztandar.
Starosta Zgierski Pan Bogdan Jarota wraz z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem, wręczyli
sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu „jako symbol najwyższego uznania, godności i dumy”, który odebrał
Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu podinsp Robert Śniecikowski i oddał mu honor.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz awansów policjantów na wyższe
stopnie służbowe.

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Złoty Krzyż Zasługi Panu Grzegorzowi Barczyńskiemu członkowi Stowarzyszenia
„Rodzina Policyjna1939r. w Łodzi oraz 3 Brązowe Krzyże Zasługi innym osobom.
Z okazji tegorocznego Święta Policji Prezydent RP Andrzej Duda przyznał 29 policjantom Srebrny Medale oraz 14 policjantom
Brązowe Medale za Długoletnią Służbę,.
Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował złotym medalem za Zasługi dla Policji Jarosława
Olbrychowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939.

W lipcu 2018 roku z okazji Święta Policji awans na wyższe stopnie służbowe w garnizonie łódzkim przewidziano dla 1587
policjantów w tym: na stopień inspektora policji 1 , młodszego inspektora policji 11, podinspektora policji 22, nadkomisarza
policji 41, komisarza policji 58, podkomisarza policji 1, aspiranta sztabowego policji 177, starszego aspiranta policji 67,
aspiranta policji 243, młodszego aspiranta policji 220, sierżanta sztabowego policji 281, starszego sierżanta policji 206,
sierżanta policji 205, starszego posterunkowego 55 funkcjonariuszy.
Po wręczeniu odznaczeń, medali i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne głos zabrali zaproszeni goście, składając
życzenia wszystkim policjantom, pracownikom policji i ich rodzinom.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk w swoim przemówieniu podkreślił wyniki badań opinii publicznej, z
których wynika, iż 86% Polaków czuje się bezpiecznie, a aż 93% deklaruje, że w okolicy, gdzie zamieszkuje jest bezpiecznie.
Podziękował za bardzo dobre podsumowanie efektów pracy w I półroczu i znaczący spadek przestępczości zwłaszcza tej
najbardziej dokuczliwej społecznie.

Oficjalną część obchodów zakończyła defilada.

W godzinach popołudniowych w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki odbył się NIEBIESKI PIKNIK dla mieszkańców
Zgierza, podczas którego policjanci przygotowali szereg atrakcji.

Przeprowadzono prezentacje sprzętu znajdującego się na wyposażeniu policji ale także innych zaprzyjaźnionych służb.
Każdy mógł wziąć udział w konkursach z nagrodami jak chociażby w miasteczku ruchu drogowego czy w teście z wiedzy o
bezpieczeństwie. Na pewno ciekawym akcentem były dynamiczne pokazy ze śmigłowcem policyjnym i psami służbowymi w
roli głównej oraz te przygotowane przez funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi (
m.in. neutralizacja ładunku wybuchowego) , Wydziału Konwojowego ( odparcie ataku na konwój z niebezpiecznym
przestępcą) i Sztabu Policji. Można było obejrzeć wystawę mundurów policyjnych z całego świata i oznakować rower. Przy
okazji obchodów Święta i trwających wakacji przypominaliśmy jak spędzić je bezpiecznie w ramach akcji „Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą”. O bezpieczeństwo zadbał patrol policji konnej. Podczas spotkania policjanci promowali także
kampanie prowadzone pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: „Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa” i „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz aplikację mobilną „Twoja Komenda”.

Podczas Niebieskiego Pikniku wręczone zostały nagrody dla laureatów policyjnych konkursów i tak zwycięzcy „Dzielnicowy
Roku”, Patrol Roku, Konkurs kynologiczny, zostali uhonorowani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp.
Andrzeja Łapińskiego.
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