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ASP. GRZEGORZ STASIAK OPUSZCZA MURY KOLUSZKOWSKIEJ
KOMENDY
,, Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję…”
od dnia wypowiedzenia tych słów minęło niespełna 16 lat. Kilkanaście lat pełnienia służby w
szeregach policji przez asp. Grzegorza Stasiaka na terenie Komendy Powiatowej Policji powiatu
łódzkiego wschodniego minęło jak jeden dzień. Nadszedł czas zmiany, awansu zawodowego, który
będzie kontynuowany w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

W dniu 31 października 2018 roku po raz ostatni asp. Grzegorz Stasiak pełnił funkcję oficera prasowego w
KPP Koluszki, po niespełna 16 latach pracy w policyjnej formacji drogą awansu zawodowego opuszcza
mury koluszkowskiej komendy po czym służbę w policji będzie kontynuował w KPP Tomaszów Maz.
Wszystko zaczęło się w dniu 15 maja 2003 roku, kiedy asp. Grzegorz Stasiak został mianowany policjantem
w służbie kandydackiej na okres równy zasadniczej służby wojskowej na stanowisko kursanta Plutonu
Prewencji Korpusu Oddziałów Prewencji Policji w Łodzi.
W roku 2004 został mianowany na stanowisko Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego w Komisariacie Policji
w Tuszynie, po kilku miesiącach pełnionej służby w komisariacie został mianowany na stanowisko aplikanta
Plutonu Patrolowo – Interwencyjnego w tej jednostce. W Komisariacie Policji w Tuszynie przechodził kolejne
etapy mianowania służbowego po czym w 2009 roku został mianowany na stanowisko Referatu
Kryminalnego KP Tuszyn.
W międzyczasie również zajmował stanowisko referenta Zespołu ds. Wykroczeń, następnie w 2011 roku
został mianowany na stanowisko służbowe referenta Zespołu Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie
Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego. W koluszkowskiej komendzie asp. Grzegorz Stasiak
przepracował kolejne 7 owocnych lat. W tym czasie pełnił służbę w różnych pionach oraz na różnych
stanowiskach służbowych m. in. w Zespole Dochodzeniowo – Śledczym oraz Zespole do Walki z
Przestępczością Gospodarczą i Korupcją w KPP Łódź - Wschód.
Od 2014 roku swój policyjny fach ,,szlifował" na stanowisku asystenta Jednoosobowego Stanowiska ds.
Prasowo – Informacyjnych KPP Łódź - Wschód aż do dnia dzisiejszego.
Dzięki swojej pracowitości, wiedzy, którą zdobywał i poszerzał oraz dużemu zaangażowaniu, jak również
ponadprzeciętnej dyspozycyjności został mianowany do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w
Tomaszowie Maz. Przez niespełna 16 lat wymagającej służby na terenie naszego powiatu zyskał zaufanie i
szacunek współpracowników zarówno przełożonych jak i koleżanek i kolegów policjantów oraz
pracowników cywilnych.
Uroczyste pożegnanie oficera prasowego asp. Grzegorza Stasiaka odbyło się na terenie koluszkowskiej
komendy, w którym wzięło udział Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego
wschodniego oraz policjanci i pracownicy cywilni policji z którymi na co dzień asp. Grzegorz Stasiak
współpracował. Uroczystość rozpoczęła się podziękowaniem złożonym przez komendanta insp. Krzysztofa
Dąbrowskiego za wspólną współpracę przez lata oraz życzeniami dalszych sukcesów i awansów w formacji
policji i powodzenia w nowej jednostce. Komendant podziękował również za duże zaangażowanie w służbę,
wieloletnią dyspozycyjność, pracowitość oraz sumienność. Był to dzień pełen serdecznych uśmiechów,
gratulacji oraz życzeń. Nie zabrakło też wzruszenia ze strony oficera prasowego, który również podziękował

wszystkim za wspólne lata pracy na terenie powiatu łódzkiego wschodniego oraz miłą atmosferę, którą
tworzą wszyscy pracownicy tej jednostki.
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