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Kolejne cztery posterunki Policji odtworzone w Wielkopolsce

W środę (20 grudnia br.) Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, otworzył
Posterunek  Policji  w  Obrzycku  w  Wielkopolsce.  To  już  71  przywrócony  posterunek  Policji  od
momentu uruchomienia, zainicjowanego przez szefa MSWiA, programu odtwarzania zlikwidowanych
jednostek.

Odtworzony  posterunek  w  Obrzycku  obejmuje  swoim  zasięgiem  działania  teren  dwóch  gmin:
Obrzycko i Ostroróg. Istniejące wcześniej w tych miejscowościach komisariaty zostały zlikwidowane
w  2003  r.  i  przekształcone  w  Rewiry  Dzielnicowych.  Posterunek  w  Obrzycku  znajduje  się  w
gruntownie wyremontowanym budynku. Środki przeznaczone na odnowienie tego obiektu pochodziły
z Programu Modernizacji Służb Mundurowych. - Przywracamy posterunki Policji, ale także dbamy,
aby funkcjonariusze mieli  odpowiednie warunki  do służby,  żeby byli  godnie wynagradzani  oraz
dysponowali  nowoczesnym  sprzętem.  Realizacja  tych  wszystkich  zadań  jest  możliwa  dzięki
Programowi Modernizacji Służb Mundurowych przyjętemu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości –
podkreślił szef MSWiA.

Obecny na uroczystości nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, zaznaczył, że lista
posterunków do odtworzenia nie jest zamknięta. – Podkreślam, że cały czas jesteśmy otwarci na
głosy tych, dla których codziennie zakładamy mundur, czyli na głosy naszych obywateli – powiedział.

Realizacja zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa to nie tylko Program Modernizacji, czy
przywracanie zlikwidowanych posterunków Policji. To również nowa formuła służby dzielnicowych,
którzy dzięki programowi „Dzielnicowy bliżej nas” zostali odciążeni z zadań administracyjnych i tym
samym mogą więcej czasu poświęcać mieszkańcom. – Bez policjantów pełniących służbę na miejscu,
blisko obywatela i znających problemy lokalnej społeczności, trudniej jest zapewnić bezpieczeństwo
– zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.

Program Modernizacji w garnizonie wielkopolskim

Otwarty w środę Posterunek Policji  w Obrzycku jest  jedną z  wielu inwestycji  zaplanowanych i
realizowanych  przez  wielkopolskich  policjantów  w  ramach  Programu  Modernizacji  Służb
Mundurowych. W Kaliszu powstanie nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji. Kompleks budynków o
wartości  ponad  57  mln  jest  największą  w  kraju  inwestycją  budowalną  zapisaną  w  Programie
Modernizacji. Inne duże i ważne inwestycje to m.in.: nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w



Nowym Tomyślu, nowy budynek Komendy Powiatowej Policji we Wrześni oraz Komendy Powiatowej
Policji w Pile. Zostaną zmodernizowane i rozbudowane siedziby m.in. Komisariatu Policji Poznań
Stare Miasto, Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie,
Komendy  Powiatowej  Policji  w  Gostyniu,  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Lesznie  oraz  Komendy
Powiatowej  Policji  w  Kępnie.  Ponadto  zostanie  gruntownie  wyremontowanych  kilkanaście
komisariatów  i  posterunków  Policji.

Już 11 otworzonych posterunków w woj. wielkopolskim

Posterunek w Obrzycku jest  11 jednostką reaktywowaną na terenie garnizonu wielkopolskiego.
Wcześniej tego samego dnia w Bralinie minister Mariusz Błaszczak wręczył symboliczne klucze do
trzech innych posterunków: dwóch w powiecie kępińskim - w Bralinie i w Łęce Opatowskiej oraz
jednym w powiecie ostrzeszowskim -  w Mikstacie.  Reaktywowana jednostka w Bralinie obejmie
swym zasięgiem teren dwóch gmin: Bralin i  Perzów. Natomiast policjanci z posterunku w Łęce
Opatowskiej z siedzibą w Opatowie będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców gmin Łęka Opatowska
oraz Baranów. W efekcie tego mieszkańcy siedmiu gmin w województwie wielkopolskim będą mogli
czuć się bezpieczniej, gdyż obecność Policji w ich miejscowościach będzie stała i widoczna. - Łączy
nas wspólny cel, jakim jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. Chodzi oto, aby Policja była
jak najbliżej obywatela – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak w Bralinie. W trakcie uroczystości
szef MSWiA przekazał również policjantom z Bralina i Łęki Opatowskiej dwa nowe radiowozy.
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