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WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W ŁODZI
Data publikacji 16.07.2015

Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Banachowicz oraz Komendant Powiatowy Policji
w Łasku podinsp. Piotr Bielewski byli gospodarzami wojewódzkich obchodów Święta Policji
2015r., które odbyły się 16 lipca w Łasku. Wśród zaproszonych gości byli: Zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinspektor Mirosław Schossler, Parlamentarzyści Ziemi Łódzkiej,
przedstawiciele samorządów województwa łódzkiego oraz przedstawiciele duchowieństwa i
delegacje innych służb mundurowych.
Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Policjantów i Pracowników Policji w kościele p.w. Niepokalanego
Poczęcia NMP i Św. M. Archanioła celebrowaną przez Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej Ireneusza Pękalskiego
oraz ks. dr Kazimierza Zaleskiego kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi.
Następnie uczestnicy uroczystości z pododdziałami policji przemaszerowali na Plac 11-go Listopada, gdzie odbyła się
główna akademia. Pierwszym punktem akademii było nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Łasku.
Następnie przystąpiono do wręczania odznaczeń państwowych. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Medalem za
zasługi dla Policji została odznaczona Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi. Postanowieniem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę został odznaczony ins.Paweł Karolak – Komendant
Powiatowy Policji w Łęczycy. Wręczono także odznaczenia resortowe oraz awanse policjantów na wyższe stopnie
służbowe. Po wręczeniu odznaczeń, medali i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne głos zabrali zaproszeni
goście, składając życzenia wszystkim policjantom, pracownikom policji i ich rodzinom. Oﬁcjalną część obchodów
zakończyła deﬁlada pododdziałów przy akompaniamencie Orkiestry KWP w Katowicach.
W godzinach popołudniowych na Placu 11-go Listopada odbył się piknik dla mieszkańców Łasku, podczas którego
przygotowano szereg atrakcji takich jak wystawa sprzętu policyjnego, sprzętu wojskowego z 32 Bazy Lotnictwa
Taktycznego, Straży Pożarnej oraz zagranicznych mundurów policyjnych i pojazdów Klubu Motocyklowego Blue Knight.
Odbyły się także konkursy dla dzieci, pokaz symulatora dachowania i zderzeniowego, pokaz wyszkolenia koni
służbowych, ratowania osób uwięzionych w samochodzie, przelot policyjnego śmigłowca nad Placem 11-go Listopada.
Obchodom towarzyszyły także inne imprezy jak wystawa artystyczna „Niebieska Akademia Foto Art6 2015”, pokaz
musztry paradnej oraz uroczysty koncert orkiestry policyjnej KWP w Katowicach.
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