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SIŁA KOBIET W NIEBIESKIM MUNDURZE… TO JUŻ 95 LAT
Coraz więcej kobiet decyduje się włożyć mundur i pełnić służbę. Nie jest łatwo łączyć pracę
policjantki z życiem domowym, szczególnie kiedy w domu czekają małe dzieci, które potrzebują
tak wiele uwagi i obecności mamy. A służba jak wiadomo wiąże się z nocnymi dyżurami,
przedłużającymi się godzinami w pracy czy nagłymi wezwaniami do zdarzeń. Każdego dnia
policjantki z powiatu łódzkiego wschodniego udowadniają swoją siłę oraz to, że wszystko da się
pogodzić. W Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Andrespolu służy 27 policjantek. W tym roku
obchodzimy 95. Rocznicę powołania Policji Kobiecej. Przez blisko 100 lat tak wiele się zmieniło…
W Komendzie Powiatowej Policji
szczeblach i w każdej komórce
pracują w służbie kryminalnej,
mundurze nikogo już nie dziwi.
że kobieta to siła!

powiatu łódzkiego wschodniego pełni służbę 27 policjantek. Sprawdzają się na różnych
organizacyjnej. 2 z nich pełnią funkcje kierownicze, 1 na stanowisku kierowania, inne
9 w dochodzeniówce, 2 w drogówce oraz 12 w prewencji. Dzisiaj widok kobiety w
Odważne, zdeterminowane, z silnym charakterem i niesamowitą energią udowadniają,

W tym roku przypada 95. Rocznica powołania Policji Kobiecej, przez blisko 100 lat zmieniło się bardzo dużo. Przede
wszystkim czasy, rekrutacja, umundurowanie, warunki pracy i możliwości awansów zawodowych. Służba i praca każdej
z kobiet w Policji bez względu na pełnioną funkcję czy stopień służbowy udowadnia, że są one częścią największej
formacji jaką jest Policja.
W jednostce koluszkowskiej komendy na 129 funkcjonariuszy przypada 27 policjantek. W samej komendzie powiatowej
jest ich aż 13, w rzgowskim komisariacie służbę pełni 7 funkcjonariuszek. W tuszyńskim komisariacie szeregi zasila 5
mundurowych a w Andrespolu 2. Niezwykle ważną rolę odgrywają również Panie na co dzień pracujące w służbie
cywilnej, jest ich 28 w jednostkach policji naszego powiatu. Ich praca jest tak samo ważna i cenna oraz pozwala na
sprawne funkcjonowanie całej jednostki.
Mówią, że kobieta łagodzi obyczaje… w mundurze jednak nie ma taryfy ulgowej. Prawdą jest, że uśmiech i dobre słowo
może zdziałać wiele jednak funkcjonariuszki muszą być tak samo stanowcze podczas służby jak ich koledzy po fachu.
Z okazji 95 rocznicy kobiet w Policji oraz Dnia Kobiet wszystkim Paniom, które tworzą naszą Policyjną
Rodzinę życzymy sukcesów zawodowych i prywatnych a przede wszystkim spełnienia w życiu. Samych
szczęśliwych dni, zrozumienia i wsparcia najbliższych Wam osób.

