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Jednostka w Rokietnicy 54. przywróconym posterunkiem
policji

– To już 54. posterunek Policji  przywrócony do życia, a siódmy w Wielkopolsce, odkąd Prawo i
Sprawiedliwość  objęło  rządy  –  powiedział  Mariusz  Błaszczak,  minister  spraw  wewnętrznych  i
administracji  podczas  uroczystości  otwarcia  Posterunku  Policji  w  Rokietnicy  w  województwie
wielkopolskim.

Program przywracania posterunków Policji  w małych miejscowościach został zainicjowany przez
ministra Mariusza Błaszczaka w 2016 roku. Dotychczas odtworzono 54 posterunki, a do końca roku
planowane  jest  przywrócenie  kolejnych  22  placówek.  Jak  zapewniał  dzisiaj  nadinsp.  Jarosław
Szymczyk, komendant główny Policji, nie jest to lista zamknięta.

Odtwarzanie  posterunków Policji  jest  inicjatywą wychodzącą naprzeciw potrzebom społeczności
lokalnych. – Chcę żeby policjanci byli dostępni, żeby byli blisko ludzi – zaznaczył minister.

W odtworzonym posterunku Policji w Rokietnicy służy obecnie 5 funkcjonariuszy, a docelowo ma w
nim pracować 9 policjantów. – Jestem przekonany, że dzięki otwarciu tego posterunku zwiększy się
bezpieczeństwo mieszkańców Rokietnicy – powiedział minister Mariusz Błaszczak życząc sukcesów
funkcjonariuszom.

Już blisko 500 tysięcy zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Minister  Mariusz  Błaszczak  przypomniał  także  o  drugim  ważnym  programie,  który  został
zainicjowany  w  2016  roku:  Krajowej  Mapie  Zagrożeń  Bezpieczeństwa.  Jest  to  program,  który
umożliwia anonimowe zgłaszanie uwag, zdarzeń, potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Od
momentu uruchomienia programu wpłynęło blisko pół miliona obywatelskich zgłoszeń. – Niemal 40
procent zgłoszeń zostało potwierdzonych przez policjantów. To jest właśnie realne działanie, które
zwiększa poczucie  bezpieczeństwa wśród obywateli – podkreślił szef MSWiA. Na zakończenie szef
MSWiA zachęcał obywateli do wchodzenia na stronę internetową Policji i zgłaszanie zdarzeń, które
wymagają interwencji funkcjonariuszy Policji.
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