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KOLEJNY MILION ZŁOTYCH DLA ŁÓDZKIEJ POLICJI
Data publikacji 09.12.2009

W Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki i Komendant
Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Marek Działoszyński uroczyście podpisali dzisiaj umowę
przekazania dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi sprzętu zakupionego ze środków ﬁnansowych
Urzędu miasta Łodzi.
Wzorem lat ubiegłych Urząd Miasta Łodzi nie pozostawił także i w tym roku łódzkiej Policji bez wsparcia. Pan Prezydent
oraz Rada Miasta Łodzi, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wyasygnowali w tym roku kwotę ponad 4 milionów
złotych na wsparcie łódzkich stróżów prawa.
Na mocy dzisiejszej umowy dzięki hojności włodarzy Miasta Łodzi do rąk łódzkich stróżów prawa traﬁą między innymi 4
ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego tzw. „APRD” ze specjalistycznym wyposażeniem, a także aparaty fotograﬁczne,
kamera, komputery wraz z oprogramowaniem, namiot do oględzin miejsc zdarzeń, lampy do ujawniania śladów
biologicznych, sita do oględzin miejsc powybuchowych. Łączna kwota zakupionego i przekazanego dziś sprzętu wynosi
blisko 1 milion 170 tysięcy złotych.
Bezpośrednio po podpisaniu umowy darowizny Prezydent Miasta Łodzi uhonorował dyplomami i nagrodami pieniężnymi
łódzkich policjantów – zwycięzców konkursów „Drogówka 2009”, „Radiowóz 2009” i „Dzielnicowy 2009”. Nagrody
otrzymali – w kategorii „Dzielnicowy 2009” – sierż. Adam Dembiński, sierż. Piotr Lewandowski, mł. asp. Jacek
Olejniczak, asp. Krzysztof Bednarek, mł. asp. Grzegorz Kowalczyk, mł. asp. Jarosław Plewa, mł. asp. Przemysław
Owczarek i sierż. Paulina Struszczyk. W kategorii „Radiowóz 2009” – sierż. Roman Grzelak, sierż. Maciej Sujczyński,
sierż. Łukasz Tchoryk, st. post. Andrzej Klembowski, sierż. Kamil Olczyk i sierż. Robert Dąbrowski. W kategorii
„Drogówka 2009” – sierż. sztab. Robert Olczyk, sierż. sztab. Maciej Kotecki, sierż. Jakub Stasiak, sierż. Jakub Błaszczyk,
sierż. sztab. Jarosław Bartłomiejczyk i sierż. sztab. Grzegorz Karczemski.
Na zakończenie spotkania Prezydent Jerzy Kropiwnicki podziękował zebranym mundurowym za służbę i złożył wszystkim
serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne.
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