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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W ŁASKU
24 lipca to data wyjątkowa dla policjantów. 24 lipca 1919 roku Sejm II Rzeczypospolitej uchwalił
ustawę o powołaniu Policji Państwowej. Kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości odradzające
się Państwo Polskie utworzyło formację, która w sposób szczególny dba o bezpieczeństwo
obywateli. Upamiętnieniem tego wydarzenia jest obchodzone co roku Święto Policji.To czas
nominacji i odznaczeń samych policjantów, jaki i pracowników policji. Z tej okazji 25 lipca 2017
roku wręczono odznaczenia i akty mianowania policjantom z Komendy Powiatowej Policji w
Łasku.
Uroczystość odbyła się 25 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, a uświetnili ją Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – insp. Dariusz Walichnowski, przedstawiciele powiatu i miasta,
przedstawiciele samorządów, przedstawiciele instytucji współpracujących z policją. Wśród gości byli także: prezes
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Jarosław Olbrychowski, przedstawiciele innych służb mundurowych,
mieszkańcy Łasku oraz rodziny awansowanych i wyróżnionych policjantów. Uroczystości poprzedziła msza święta
odprawiona w kościele garnizonowym w intencji Policjantów i pracowników Policji.
Podczas uroczystej zbiórki Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w obecności Komendanta Powiatowego
Policji w Łasku oraz starosty powiatu łaskiego odznaczył brązową odznaką „Zasłużony Policjant” dwoje funkcjonariuszy
st. asp. Dominika Rychłowskiego oraz st. asp. Przemysława Wolniaka. Jest to odznaka nadawana policjantowi w
uznaniu jego szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz
utrzymania porządku publicznego.Wręczono także akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.
W tym roku z okazji Święta Policji 27 policjantów łaskiej komendy zostało mianowanych na wyższy stopień policyjny.
Na stopień aspiranta sztabowego awansowali: st. asp. Kamil Laskowski i st. asp. Tomasz Żak. Starszym aspirantem
policji zostali mianowani: asp. Mariusz Bednarek, asp. Krzysztof Ochocki, asp. Damian Olszewski, asp. Marcin
Paszkiewicz, asp. Tomasz Stasiak. Aspirantami policji zostali: mł. asp. Joanna Heinrich, mł. asp. Szymon Kańtoch, mł.
asp. Piotr Kijański, mł. asp. Marcin Marciniak, mł. asp. Piotr Sadziński, mł. asp. Katarzyna Staśkowska, mł. asp. Marcin
Tądel. Młodszym aspirantem został sierż. szt. Błażej Płaczek. awans na stopień starszego sierżanta policji otrzymali:
sierż. Paweł Kosek, sierż. Mariusz Lechowski, sierż. Kamil Mocherek, sierż. Piotr Pawłowski, sierż. Sylwia Urbaniak i
sierż. Tomasz Wesoły. Natomiast starszym posterunkowym zostali: post. Maria Kostek, post. Ewa Sobestjańska i post.
Przemysław Uchroński.
Podczas centralnych obchodów Święta Policji, które miały miejsce 23 lipca w Legionowie, Dariusz Mackiewicz z łaskiej
komendy awansowany został na stopień podkomisarza policji. Należy przypomnieć też, że podczas wojewódzkich
uroczystości w Tomaszowie, które miały miejsce 14 lipca, podinsp. Robert Krawczyk - I Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Łasku otrzymał awans na stopień młodszego inspektora.
Po wręczeniu odznaczeń i awansów na wyższe stopnie Komendant powiatowy Policji w Łasku wyróżnił upominkami i
listami gratulacyjnymi policjantów, którzy prezentują wzorową postawę służbową oraz kreują dobry wizerunek Policji.
Wyróżnieni zostali policjanci z Komisariatu w Widawie: st. sierż. Kamil Mocherek oraz sierż. Dawid Klocek, podkom.

Tomasz Lubiński - Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Łasku oraz asp. Katarzyna Staśkowska - oﬁcer prasowy
komendy.
Następnie przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe kierowane do uczestników Święta Policji, które wygłosili:
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – insp. Dariusz Walichnowski, Komendant Powiatowy Policji w
Łasku – mł. insp. Piotr Bielewski, Starosta Powiatu Łaskiego – Teresa Wesołowska, w imieniu zgromdzonych
samorządowców – Burmistrz Miasta i Gminy Łask – Gabriel Szkudlarek. List gratulacyjny od senatora RP Pana Macieja
Łuczaka odczytał Wójt gminy Widawa - Michał Włodarczyk.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za miłe i pełne zrozumienia słowa.
Po uroczystościach policjanci spotkali się z mieszkańcami powiatu na policyjnym pikniku, podczas którego można było
obejrzeć z bliska sprzęt policyjny, zrobić pamiątkową daktyloskopię czy wziąć udział w konkursie z wiedzy o
bezpieczeństwie. Policjantom towarzyszyły inne służby i instytucje współpracujące: Nadleśnictwo Kolumna, Komenda
Powiatowa Pańśtwowej Straży Pożarnej w Łasku, kierowca rajdowy z Janmor ProElite Motor Sport, Falck Medycyna
Oddział w Łasku, 32. Baza Lotnictwa Taktycznego oraz WORD Sieradz, którzy mieli szereg atrakcji dla odwiedzających
ich stoiska.
Dziękujemy, że byliście tam z nami mimo niesprzyjającej aury!

