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ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEGO MURALU
7 sierpnia 2019r.o godzinie 12.00 przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu odbyło się
symboliczne odsłonięcie muralu upamiętniającego 100-lecie Policji Państwowej. Podczas
uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie policyjne oraz wyłoniono policjanta roku służby
prewencyjnej i służby kryminalnej. W tym samym czasie tuż obok trwał niebieski piknik dla
mieszkańców.
Dzisiejsza zbiórka rozpoczęła się w samo południe. Dowódca uroczystości złożył meldunek I Zastępcy Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomaszowi Olczykowi. Najważniejszym punktem uroczystości było symboliczne
odsłonięcie muralu, który powstał aby uczcić 100-tną rocznicę Powołania Policji Państwowej. Dla samych funkcjonariuszy to
przedsięwzięcie to było wyrazem wierności ciężkiej policyjnej służbie oraz hołdem wobec tych, którzy poświęcili swoje życie
służąc krajowi i obywatelom. Symboliczne przecięcie szarfy nastąpiło z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Łodzi insp. Tomasza Olczyka, Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu mł. Insp. Wojciecha Włodarczyka oraz
przedstawicieli władz samorządowych, bez których przedsięwzięcie nie zostałoby zrealizowane.
W dalszej części zbiórki insp. Tomasz Olczyk wspólnie z mł. insp. Wojciechem Włodarczykiem wręczyli funkcjonariuszom
nominacje na wyższe stopnie policyjne, a następnie rozstrzygnięto konkurs na Policjanta Roku Służby Kryminalnej, Policjanta
Roku Służby Prewencyjnej oraz Pracownika Policji 2019 roku.
Tytuł Policjanta Roku Służby Kryminalnej zdobyła st. sierż. Iwona Hofman - funkcjonariuszka Wydziału do walki z
Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zgierskiej komendy. Tytuł Policjanta Roku Służby Prewencyjnej zdobył sierż. Daniel
Witkowski, który na co dzień pełni swoje obowiązki w Ogniwie Prewencji Komisariatu Policji w Strykowie. Pracownikiem Policji
2019 Roku została Pani Urszula Krajewska, która pracuje w Zespole Ewidencji i Rozliczeń Komendy Powiatowej Policji w
Zgierzu od 42 lat. Nagrody rzeczowe dla wyróżnionych funkcjonariusz zostały ufundowane przez Starostę Zgierskiego,
natomiast nagrodę ﬁnansową dla najlepszego pracownika służby wspomagającej ufundował Komendant Powiatowy Policji w
Zgierzu.
Zgodnie z coroczną tradycją Naszej jednostki I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Komendant
Powiatowy Policji w Zgierzu podziękowali jubilatom 25-lecia służby w policji. W tym roku ten jubileusz obchodził Z-ca
Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu mł. insp. Cezary Kacprzak, który odebrał pamiątkową tabliczkę.
Podczas uroczystości policjantom cały czas towarzyszył czworonożny pupil, którego aleksandrowscy policjanci adoptowali
kilka tygodni wcześniej. Wtedy, gdy adoptowany ze schroniska pies traﬁł pod opiekę funkcjonariuszy ogłoszony został
plebiscyt na jego imię. Warunek był jeden – miało ono wiązać się ze służbą policyjną. Do policjantów wpłynęło blisko 200
propozycji na nowe imię dla psa. Podsumowując plebiscyt okazało się, że wybrane imię jednoznacznie kojarzy się z
policyjnym czworonogiem, a także z miejscowością, w której pies zamieszkał. Większością głosów mieszkańcy z całego kraju
zdecydowali, że nowy towarzysz aleksandrowskich policjantów będzie nosił imię „Aleks”.
Tuż przed zakończeniem zbiórki Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu wraz ze swoimi zastępcami podziękował I Zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz przedstawicielom samorządów: Staroście Zgierskiemu, Prezydentowi Miasta
Zgierza oraz burmistrzom i wójtom Zgierza, Ozorkowa, Głowna, Aleksandrowa Łódzkiego i Parzęczewa za wsparcie i wkład
wniesiony w tworzenie tego wyjątkowego muralu.
Na sam koniec uroczystości głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasz Olczyk, który
podziękował wszystkim, którzy w ten wyjątkowy sposób obchodzili z policjantami 100-tną rocznicę powołania Policji
Państwowej. Komendant pogratulował także wszystkim awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom i podziękował im za
ciężką służbę.
Pomimo, że część oﬁcjalna dobiegła końca to cały czas przed budynkiem zgierskiej komendy trwał niebieski piknik dla
mieszkańców. Policjanci przygotowali mnóstwo atrakcji, szczególnie dla najmłodszych. Były specjalistyczne pojazdy
policyjne, robot wykorzystywany przy ładunkach wybuchowych, stanowisko daktyloskopijne. Każdy mógł przymierzyć
specjalistyczny strój policyjny, zobaczyć jak pracuje technik kryminalistyki na miejscu przestępstwa oraz wsiąść na policyjny
motocykl. Nie zabrakło pogadanek edukacyjnych z dzielnicowymi, warsztatów historycznych, stanowiska doborowego oraz
niebieskich balonów :).
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