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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI, ZMODERNIZOWANE KOMISARIATY I KOMENDY

W kolejnym, ósmym już wydaniu specjalnym „Policji 997”
zapraszamy Państwa w podróż po ponad
40 miejscowościach, w których w roku 2016 wydarzyło się
coś ważnego. I dla Policji, i dla lokalnych społeczności.
Te ważne wydarzenia to przywrócenie zlikwidowanego
posterunku, wyremontowanie lub wybudowanie nowej
siedziby komisariatu bądź komendy. Przywróconych
posterunków było zdecydowanie najwięcej: w 2016 roku
przywrócono ich 36. Prezentujemy je na kolejnych stronach
wydania w porządku chronologicznym: najpierw
34 posterunki, później 7 komisariatów i 2 komendy,
biorąc pod uwagę datę uroczystego otwarcia.
Przywracanie posterunków nie kończy się wraz
z mijającym rokiem 2016: pod koniec grudnia, już
po zamknięciu tego numeru, zostały jeszcze przywrócone
dwa posterunki Policji w garnizonie mazowieckim –
w Jastrzębi i w Zabrodziu. Natomiast w styczniu
2017 r. zostaną przywrócone posterunki w Zbąszynku
(woj. lubuskie), Zakliczynie (woj. małopolskie)
i w Fajsławicach (woj. lubelskie). W planach jest też
przywrócenie posterunków Policji, m.in. w: Knyszynie
i Piątnicy (woj. podlaskie), Przytocznej (woj. lubuskie),
Ulanowie i Kamieniu (woj. podkarpackie).

W 2017 r. będą także otwierane nowe siedziby komend
i komisariatów, m.in. KPP w Krakowie. O tych
wydarzeniach poinformujemy oczywiście na łamach
„Policji 997”.
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Egzemplarze miesięcznika w policyjnej
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.
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KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Szanowni Państwo!

zdj. Marek Krupa

Sprawnie działająca formacja policyjna musi posiadać nie tylko wiedzę
i umiejętności, potrzebne do skutecznej walki z przestępczością, ale także
sprzęt i lokale, które zapewnią zarówno komfort pełnienia służby, jak i właściwą obsługę obywateli. Dzisiejsza Policja w pełni już realizuje zapisy
ustawowe o służebnej roli wobec społeczeństwa. Nie jesteśmy aparatem represji, a formacją spieszącą z pomocą wszystkim mieszkańcom naszego
kraju. Dlatego też musimy być wszędzie tam, gdzie istnieje taka potrzeba,
gdzie może dochodzić do zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu obywateli
i prezentować jednolity, wysoki poziom. Jesteśmy bowiem dla ludzi i winniśmy być blisko nich.
Mam świadomość, że szczególnie w mniejszych miejscowościach, oddalonych od metropolii, obecność policjantów pozytywnie wpływa na wzrost
poczucia bezpieczeństwa. Są oni traktowani jako członkowie lokalnej wspólnoty i obdarzani zaufaniem,
co sprawia, że współpraca dla wspólnego dobra jest szczególnie efektywna.
Temu właśnie służyć ma kolejna ustawa wprowadzająca program modernizacji służb mundurowych, w której,
między innymi, zaplanowano środki niezbędne do odtwarzania zlikwidowanych posterunków Policji na terenie
całego kraju, a także otwierania nowych, nowoczesnych jednostek – w tym komend powiatowych i komisariatów.
Ich lokalizacja ustalana jest każdorazowo na podstawie konsultacji społecznych, nie jest więc ona przypadkowa,
lecz wynika z rzeczywiście stwierdzonych potrzeb. Każdy z dotychczas otwartych posterunków został odnowiony,
wygospodarowano też pomieszczenia na poczekalnie lub pokoje przeznaczone do rozmów z interesantami.
Mówiąc o odtwarzanych posterunkach, nie sposób nie wspomnieć o doskonałej współpracy z samorządami
lokalnymi, które, rozumiejąc rolę i zadania Policji, chętnie udostępniają nowe pomieszczenia dla naszych jednostek,
partycypując w kosztach ich remontów.
Proces odtwarzania posterunków będzie kontynuowany również w kolejnych latach, w dużej mierze w oparciu
o coraz prężniej działającą Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Będziemy z uwagą analizować wszystkie
sygnały o problemach i zgłaszane potrzeby co do obecności stróżów prawa w różnych miejscowościach.

Drodzy Czytelnicy!

Trzymacie w rękach wydanie specjalne miesięcznika POLICJA 997, w którym prezentujemy jednostki Policji
otwarte lub odtworzone w 2016 roku. Celem zespołu redakcyjnego było przedstawienie w formie niemal encyklopedycznej, pozbawionej zbędnych komentarzy, zakresu inwestycji dokonanych w ciągu zaledwie kilku miesięcy.
Dzięki temu każdy z Czytelników będzie mógł sam dokonać oceny stopnia pozytywnych zmian zachodzących
w naszej formacji. Serdecznie zapraszam do lektury.
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK
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Szanowni Państwo!

zdj. MSWiA

Poprawa bezpieczeństwa obywateli to jedno z najważniejszych zadań,
jakie rok temu postawił przed sobą rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przez
wiele lat te istotne dla wszystkich Polaków kwestie nie były traktowane
z należytą uwagą. Na skutek błędnych i nieprzemyślanych decyzji
poprzedni rząd zlikwidował ponad połowę działających w Polsce posterunków Policji. Takie działania nie mogły pozostawać bez wpływu na
poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Dlatego jednym z pierwszych działań, które podjąłem jako Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji była decyzja o przywróceniu zlikwidowanych posterunków. Zaraz po tym rozpoczęliśmy szeroko zakrojone konsultacje społeczne, które dały
nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie, gdzie odtwarzanie jednostek Policji jest niezbędne. Funkcjonariusze
w całej Polsce przeprowadzili tysiące spotkań i rozmów z mieszkańcami oraz samorządowcami. To ich opinie
potwierdziły, że Policja musi być bliżej społeczeństwa. W przeciwnym razie ludzie czują się zagrożeni w swojej
najbliższej okolicy, a to oznacza, że państwo nie wypełnia prawidłowo swojej roli.

Wnioski płynące z konsultacji utwierdziły mnie w przekonaniu, że sukcesywne odtwarzanie posterunków to
działania potrzebne i bardzo oczekiwane przez Polaków. Szczególnie w małych miejscowościach szybkie działanie Policji, a przede wszystkim obecność funkcjonariuszy sprawia, że wśród społeczności lokalnej rośnie poczucie bezpieczeństwa. W efekcie między funkcjonariuszami a obywatelami wypracowuje się trwała i efektywna
współpraca będąca gwarantem wspólnego bezpieczeństwa.

Proces odtwarzania posterunków będzie kontynuowany również w 2017 roku. Do tego celu wykorzystywać
będziemy Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z dużą uwagą będą analizowane wszystkie informacje,
które będą na niej zamieszczane. Mapa pozwala w dalszym ciągu prowadzić pewien rodzaj konsultacji społecznych, które realizowaliśmy, przygotowując się do przywracania posterunków.

Bardzo dziękuję Funkcjonariuszom, którzy na co dzień pełnią służbę w posterunkach. To dzięki Waszemu
codziennemu wysiłkowi mieszkańcy, nawet najmniejszych miejscowości, mogą zawsze liczyć na szybką i profesjonalną pomoc. To bez wątpienia przekłada się na budowanie zaufania społecznego do Policji.
Minister

Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mariusz Błaszczak

4

04-05.ws8_Layout 1 22.12.2016 11:13 Strona 5

grudzień 2016 r.

POLICJA 997

SEKRETARZ STANU W MSWiA

Szanowni Państwo!

zdj. Piotr Maciejczak

W okresie rządów koalicji PO-PSL zlikwidowano ponad połowę funkcjonujących
w Polsce posterunków Policji. Pod koniec 2007 roku było ich na terenie kraju 817,
a po ośmiu latach, przejmując odpowiedzialność za państwo, zastaliśmy ich tylko
399, zatem 418 z nich uległo likwidacji. Decyzje o zamykaniu posterunków podejmowane były wbrew argumentom, mimo protestów Prawa i Sprawiedliwości, samorządowców i mieszkańców. W tamtym czasie, jako poseł i wiceprzewodniczący
sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w imieniu własnym oraz
Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiałem się zamykaniu posterunków, przestrzegając rządzących, że koncepcja „Policji na telefon” jest błędna
i na pewno się nie sprawdzi, tak jak nie sprawdziła się w innych krajach.
Podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w pierwszych miesiącach
2016 roku jednym z najczęściej powtarzających się postulatów było przywrócenie zlikwidowanych posterunków Policji.
To był dominujący wątek w trakcie 12 tysięcy spotkań, w których uczestniczyło prawie 220 tys. obywateli. Realizując
program Prawa i Sprawiedliwości, który jest obecnie programem rządu Pani Premier Beaty Szydło, a także społeczne
oczekiwania zgłoszone podczas konsultacji społecznych, reaktywujemy posterunki Policji w tych miejscowościach, gdzie
są po temu warunki. Zwłaszcza chodzi tu o obiekty, w których mogą funkcjonować posterunki. Część z tych obiektów
po uprzednim zamknięciu posterunków została przeznaczona na inne cele, co powoduje, że w wielu gminach nie ma
obecnie warunków lokalowych. Reaktywacja tych terenowych jednostek Policji w wielu przypadkach jest możliwa
dzięki współpracy z samorządami lokalnymi, które udostępniają pomieszczenia dla posterunków, a niejednokrotnie
finansują lub współfinansują ich remonty.
W ciągu drugiego półrocza 2016 roku zostało reaktywowanych 36 posterunków Policji. Proces ten trwa i będzie kontynuowany w roku 2017 i w latach następnych. W ustawie ustanawiającej program modernizacji służb mundurowych
zaplanowaliśmy na ten cel niezbędne środki budżetowe. Policja jest dla ludzi i musi być blisko ludzi. Oznacza to m.in.
jej obecność wszędzie tam, gdzie toczy się życie społeczne i gdzie mogą występować zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu obywateli. Wszędzie tam, gdzie ludzie mieszkają, posyłają swoje dzieci do szkoły, gdzie uczestniczą w życiu społecznym, Policja musi czuwać nad ich bezpieczeństwem. Pozwala to funkcjonariuszom na lepszą identyfikację zagrożeń,
pełniejsze rozpoznanie środowisk przestępczych oraz na szybszą i skuteczniejszą reakcję. W miejscach, gdzie są reaktywowane posterunki Policji, wzrasta poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przywracanie Policji społeczeństwu
zwiększa zaufanie obywateli do tej formacji, a to ułatwia walkę z przestępczością. Wielokrotnie mówiłem, że nawet
najbardziej profesjonalnie działająca Policja, która posiada dużą wiedzę o zagrożeniach bezpieczeństwa, nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego. Mieszkańcy danej gminy czy miasta zawsze dysponują dodatkowymi informacjami, które
mogą być przydatne Policji. Rzecz w tym, by chcieli się nimi z Policją podzielić.
Podobnym celom, co przywracanie posterunków Policji, służą także inne działania: wzmacnianie roli i pozycji dzielnicowych jako „policjantów pierwszego kontaktu”, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, zwiększenie liczby i mobilności policyjnych patroli. Akcentowanie funkcji prewencyjnych Policji wynika z uzasadnionego przekonania, że im więcej
efektów przynosi tego typu aktywność Policji, tym mniej jest przestępstw i wykroczeń. Wszystko to wymaga jednak
wysokich standardów w działaniach Policji oraz odbudowy i wzmocnienia etosu policjanta.
Sekretarz Stanu w MSWiA
Jarosław Zieliński
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Nowej, powołanej do życia w 1919 r. Policji Państwowej
brakowało właściwie wszystkiego. Najbardziej jednak dawał
się odczuć brak własnego dachu nad głową.

O

płakana sytuacja panowała zwłaszcza w tzw. terenie, szczególnie
w gminach i małych miasteczkach
na Kresach Rzeczypospolitej. Obiektów
stricte policyjnych, które mógłby od ręki
przejąć nowy organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych, czyli Policję Państwową, próżno było ze świecą szukać.
Ustawa z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej w art. 3 wyraźnie stanowiła, że
koszty utrzymania formacji ponosi bezpośrednio Skarb Państwa (z tym, że organy
samorządu: komunalne związki powiatowe
oraz gminy miast, wydzielonych z powiatów, miały obowiązek zwracać państwu 1/4
wszelkich kosztów utrzymania policji).
W tym samym artykule zobowiązano
gminy, aby za opłatą – na żądanie powiatowych
i miejskich władz administracyjnych – dostarczały lokali potrzebnych na umieszczenie biur
i posterunków policji.
Łatwiej jednak było wydać takie polecenie niż je wykonać. Mizeria finansowa państwa powodowała, że w ciągu kilku powojennych lat nie wybudowano od podstaw
żadnego posterunku PP. Tworzono je więc,
gdzie się tylko dało i adaptowano do własnych potrzeb. Najczęściej korzystając z wynajmu.
Jak podaje dr Robert Litwiński z UMCS
w swojej monografii poświęconej lubelskiej
Policji Państwowej okresu międzywojnia,
w roku 1926 w 11 powiatach województwa
siedziby wszystkich posterunków wynajmowano od prywatnych właścicieli. Znajdowały się one w większości w drewnianych domach i zajmowały przeważnie od
jednego do trzech pokoi. W powiecie zamojskim 10 jednostek policji ulokowano
w domach prywatnych (odpłatnie), na jeden użyczyli bezpłatnie miejsca ojcowie
Bernardyni w swoim klasztorze w Radecznicy, na drugi urząd gminy (także bezpłatnie). Kuriozalna sytuacja powstała w podlubelskich Piaskach, gdzie z braku lepszych
ofert miejscowi policjanci gnieździli się pod
wspólnym dachem z… wiejską gospodą.
Był to chyba najspokojniejszy wyszynk na
całej Lubelszczyźnie.

6

W SPARTAŃSKICH
WARUNKACH

Jednak nie tylko ciasnota była wadą tych
obiektów. Generalnie nie były one w ogóle
przystosowane do potrzeb przedwojennej
policji. Brakowało w nich aresztów, zbrojowni, koszarek – czyli miejsc noclegowych
z łóżkami, nie mówiąc już o kancelariach
czy poczekalniach dla interesantów. Łazienki miały najczęściej postać drewnianych
wygódek, ustawionych na skraju posesji.
Wiele policyjnych siedzib pozbawionych
było elektrycznego oświetlenia, korzystano
więc z lamp naftowych. Do ogrzewania służyły na ogół zwykłe „kozy”, w których palono drewnem, bo z węglem było krucho.
Oczywiście, to ekologiczne paliwo policjanci
musieli zapewnić sobie własnym sumptem.
Podobnie jak całe wyposażenie i materiały

Wzorcowe po ste run ki

grudzień 2016 r.

biurowe. Na ówczesny „cud techniki”, czyli
maszynę do pisania niewiele jednostek mogło sobie pozwolić. Mimo tak spartańskich
warunków policjanci z jednostek kresowych mieli i tak o niebo lepiej niż ich koledzy oddelegowani do służby granicznej na
terenach wschodnich w początkach lat 20.
Ci jechali tam niczym zesłańcy na Sybir: na
nieznane, wyludnione tereny. Jako lokale
na siedziby komend oddziałów granicznych
i mieszkania dla funkcjonariuszy otrzymywali ciemne, zimne i wilgotne ziemianki,
a gdzieniegdzie rozsypujące się szopy. Na
pomoc miejscowej ludności liczyć nie
mogli. W nielicznych przysiółkach wieśniacy żyli w bardzo prymitywnych warunkach, a każdego przybysza traktowali jako
zło konieczne. Ich kurne chaty w większości
nie nadawały się ani na potrzeby służbowe,
ani bytowe. Przybyłym jakby z innej cywilizacji policjantom nie pozostawało nic innego, jak tylko z marszu zabierać się do
budowy własnych siedzib.
Na podkreślenie zasługuje zapał i poświęcenie,
z jakim do dzieła budowy przystąpili policjanci
– pisała „GAiPP” w 1924 roku. – Oprócz

W latach 1928–1933 do użytku policyjnej formacji oddano 32 modelowe obiekty.
13 zlokalizowano na Kresach Wschodnich. Pozostałych 19 znalazło się w różnych
rejonach Polski, w następujących powiatach (wg podziału administracyjnego
kraju okresu międzywojnia):
woj. warszawskie: NADARZYN – pow. Błonie;
woj. łódzkie:
PRASZKA – pow. Wieluń;
woj. białostockie: KRASNOWO – pow. Suwałki;
WINCENTA – pow. Kolno;
woj. poznańskie: ŚMIŁOWO – pow. Chodzież;
SOWIA GÓRA – pow. Międzychód;
MIEDZICHOWO – pow. Nowy Tomyśl;
ZBĄSZYŃ – pow. Nowy Tomyśl;
ZBARZEWO – pow. Leszno;
SOŚNIA – pow. Odolanów;
SŁUPIA – pow. Kępno;
woj. pomorskie: GDYNIA (Miasto);
GDYNIA (Port);
STRZEBIELINO – pow. Wejherowo;
WYGODA – pow. Kartuzy;
BRZEŹNO – pow. Chojnice;
JANOWO – pow. Gniew;
KAMIEŃ – pow. Sępolno;
RODZONE – pow. Lubawa.
Były to pierwsze posterunki wybudowane z przeznaczeniem dla Policji Państwowej w odrodzonej Polsce.
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Projekt typowego, modelowego posterunku PP z roku 1928

swych zwykłych obowiązków służbowych –
ochrony granicy, w ciągu zimy, w najtrudniejszych
warunkach zajęci byli wyrębem drzew w lasach,
przewożeniem i obrabianiem budulca, a następnie
samą budową. Poza tym jednak, po ukończeniu
każdej strażnicy, policjanci poświęcali wszędzie
czas wolny od zajęć estetycznemu upiększaniu
swych domostw. Oprócz wewnętrznego urządzenia i umeblowania powstawały dokoła strażnic
ogródki, kwietniki i sady. Nowe strażnice zamieniały się w piękne stylowe domki.
„Gazeta Administracji i Policji Państwowej” w końcu 1924 r. pisała na swych łamach, że przyznane na budowę strażnic kredyty były mocno niewystarczające, dlatego
przeprowadzano budowę sposobem gospodarczym
przy najoszczędniejszym kosztorysie, uzyskując
bezpłatnie grunt pod budowę i korzystając z pracy
policjantów-fachowców oraz koni policyjnych.
W takich uwarunkowaniach efekt tej akcji
budowlanej można uznać za imponujący.
W ciągu półtora roku, od 1 lipca 1923 r. do
końca 1924 r., w sześciu przygranicznych
województwach wschodnich tym właśnie
sposobem oddano do użytku 88 strażnic,
a dalszych 61 przekazano Korpusowi
Ochrony Pogranicza w stadium zaawansowanej budowy. Nie były to, oczywiście, lu-

ksusowe wille, ale obiekty, w których
w przyzwoitych warunkach mogło pełnić
służbę po 18 policjantów.

WZOROWY POSTERUNEK

Wynajem lokali w budynkach prywatnych
i samorządowych rokrocznie kosztował policję kilka milionów złotych i był dużym obciążeniem jej budżetu. Na przykład, w roku
1933 – jak podaje tygodnik „Na Posterunku” – kwota ta sięgnęła blisko 2,8 mln zł.
Za 277 527 metrów kwadratowych powierzchni dzierżawionych w całym kraju
przez KG PP na cele służbowe. Ile za tymi
metrami kryło się jednostek PP? – trudno
powiedzieć.
Problem własnych obiektów przewijał się
na każdej odprawie komendantów wojewódzkich PP. Doskonale znany był kierownictwu MSW i rządu. Niestety, brak środków uniemożliwiał jego rychłe rozwiązanie.
Dopiero po roku 1926 koncepcja budowy
własnych posterunków zaczęła nabierać
realnych kształtów. Dwa lata później
ówczesny komendant główny PP gen. insp.
Janusz Maleszewski zatwierdził Plan wzorowego budynku dla posterunku PP, którego autorem był wojskowy architekt inż. płk Fili-

powski. Projekt był bardzo udany, miły dla
oka i, co najważniejsze, funkcjonalny. Łączył
specyficzne potrzeby jednostki policyjnej
z namiastką domu rodzinnego. Posiadał
kancelarię, zbrojownię, areszt, pokój koszarowy (koszarkę), świetlicę, kuchnię, jadalnię,
spiżarnię, łazienkę z prysznicem, WC
(wtedy oficjalnie używano określenia wygódka), mieszkanie dla komendanta (2 pokoje, kuchnia, wanna i wygódka) oraz pokój
gościnny.
Do roku 1933, praktycznie w ciągu czterech lat, Policja Państwowa wzbogaciła się
o 32 nowoczesne posterunki PP. 13 oddano
na Kresach, 19 w pozostałych rejonach
kraju. Wybudowano je szybko i fachowo,
w dwóch wersjach: nieco mniejszy posiadał
4-osobową koszarkę, większy – 12-osobową.
Stało się to możliwe dzięki rządowej
pomocy i przyznaniu policji specjalnego
kredytu inwestycyjnego w kwocie 2,5 mln
złotych.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Historii i Tradycji Policji KGP
zdj. „Na Posterunku”
(opracowano na podstawie wydania
specjalnego „Policji 997” z lipca 2014 r.)

7

Otwarcie jednostki
Policji w formie
uroczystego apelu
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Otwarcie i oddanie do użytku obiektu
jednostki Policji to moment nie tylko ważny
dla policyjnego środowiska, ale również
i dla lokalnej społeczności. Daje poczucie
bezpieczeństwa i wzmacnia policyjną
działalność w oczach mieszkańców
i obywateli.

Z

godnie z policyjnym ceremoniałem uroczystość taka odbywa się w formie apelu lub zbiórki, przy czym apel jest
zasadniczą formą jej przeprowadzenia. Formuła uzależniona
jest od okoliczności realizowanej uroczystości, przedsięwzięć jej
towarzyszących (np. wręczanie odznaczeń lub innych wyróżnień,
odsłonięcie tablicy pamięci), miejsca, możliwości i posiadanych
środków, np. udział w uroczystości pocztu sztandarowego, kompanii honorowej itp.
Uroczystość w formie apelu organizuje się na placu apelowym
jednostki organizacyjnej Policji z udziałem jej całego stanu osobowego lub w innym godnym miejscu, np. na rynku miejskim, w porozumieniu z władzami administracyjnymi lub samorządowymi.

REKONESANS

Przeprowadzenie uroczystości można poprzedzić rekonesansem
z udziałem organizatora, osób odpowiedzialnych za poszczególne
elementy uroczystości i dowódcy odpowiedzialnego za udział policyjnej asysty honorowej. W trakcie rekonesansu uzgadnia się
kwestie dotyczące organizacji i przebiegu uroczystości, bezpieczeństwa, sposobu ustawienia policyjnej asysty honorowej oraz
uczestników uroczystości. Dowódca, określając skład i miejsce
wystawienia asysty, powinien dążyć do jej właściwego wyeksponowania oraz zapewnienia szacunku symbolom państwowym, religijnym i policyjnym. W wydarzeniach o charakterze ceremonialnym występuje się w umundurowaniu wyjściowym ze sznurem
galowym lub bez.

UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI

W ceremonii otwarcia jednostki Policji powinna wziąć udział policyjna asysta honorowa, która – w zależności od rangi, charakteru
i elementów towarzyszących uroczystości czy miejsca jej przebiegu
– może występować w zróżnicowanym składzie: poczet sztanda8

POLICJA 997

grudzień 2016 r.

rowy, kompania honorowa/pododdział honorowy, orkiestra/trębacz
i werblista, poczet flagowy. W uroczystości, w której przewidziane
jest np. odsłonięcie tablicy pamięci – w skład asysty honorowej
powinien wejść posterunek honorowy wystawiany na 15 minut
przed rozpoczęciem uroczystości, oraz policjanci wyznaczeni do
składania wieńców i wiązanek. Jeżeli w uroczystości nie bierze
udziału orkiestra, wszystkie utwory i sygnały mogą być odtwarzane
z aparatury nagłośnieniowej.
W ceremonii otwarcia nowej siedziby Policji mogą uczestniczyć
przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych, środowisk policyjnych, duchowieństwa, organizacji pozarządowych,
a także pododdziały z innych jednostek organizacyjnych Policji
i służb mundurowych, przedstawiciele środowisk naukowych oraz
młodzież. W uroczystości tej mogą uczestniczyć również sztandary
spoza środowiska policyjnego – w tej sytuacji istnieją dwa sposoby
wprowadzenia pocztów: w pierwszym przypadku poczty wprowadza się w miejsce uroczystości przed wejściem kompanii honorowej/pododdziału honorowego, a odprowadza po jej odejściu, w drugim – poczty wprowadzane są za kompanią/pododdziałem
wchodzącą w miejsce uroczystości.

CEREMONIA

Przed rozpoczęciem uroczystości w wyznaczonym miejscu i czasie
odbywa się zgrupowanie pododdziałów uczestniczących oraz towarzyszących pocztów sztandarowych. Po zajęciu wyznaczonych
miejsc przez uczestników uroczystości, przed oficjalnym rozpoczęciem, prowadzący uroczystość (lektor) rozpoczyna komentarz
nawiązujący do charakteru ceremonii. Punktualnie w stosunku do
przyjętego scenariusza uroczystości, trębacz gra sygnał: Baczność,
po czym dowódca uroczystości wydaje stosowne komendy dla pododdziałów.
Kolejnym elementem apelu jest złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości. Zgodnie z zasadami hierarchiczności meldunek składany jest przełożonemu lub honorowym gościom, np. prezydentowi RP, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji,
wojewodzie, który zasięgiem administrowania obejmuje teren,
na którym znajduje się jednostka organizacyjna Policji.
Po przyjęciu meldunku przełożony lub honorowy gość wita się
z dowódcą uroczystości (w tej sytuacji nie zdejmuje się rękawiczek). W przypadku, gdy dowódca uroczystości posiada szablę –
powitanie następuje przez oddanie honorów szablą.
Odbierający meldunek w asyście dowódcy uroczystości idzie
w kierunku sztandaru, zatrzymuje się trzy kroki przed sztandarem
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i oddaje honory: gość honorowy przez skłon głowy, przełożony
i dowódca – salutując lub oddając honory szablą.
Po zwrocie w prawo przechodzą przed pododdziałami. Po dojściu
do lewego skrzydła wykonują w prawo zwrot i najkrótszą drogą
wychodzą na środek szyku. Po zatrzymaniu stają frontem do pododdziałów, orkiestra przerywa grę. Przełożony lub gość honorowy
podchodzi do mikrofonu i wita się z policjantami Czołem policjanci.
Policjanci odpowiadają: Czołem Panie/Pani… (stopień/funkcja).
W przypadku uczestnictwa w uroczystości funkcjonariuszy służb
podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych –
przywitanie powinno brzmieć: Czołem FUNKCJONARIUSZE. Jeżeli
w skład szyku pododdziałów wchodzą również żołnierze Wojska
Polskiego, przełożony lub gość honorowy powinien przywitać się
słowami: Czołem policjanci/funkcjonariusze i żołnierze.
Po zajęciu przez odbierającego meldunek miejsca na trybunie
honorowej i przywitaniu się z gośćmi, dowódca uroczystości wydaje
komendy do podniesienia flagi państwowej na maszt. Poczet flagowy, w zależności od sytuacji, wychodzi z szyku lub stoi bezpośrednio przy maszcie. W czasie przejścia pocztu orkiestra gra marsza. Przy podniesieniu flagi państwowej na maszt jest odgrywany
lub odtwarzany hymn państwowy. Podczas wykonywania bądź odtwarzania hymnu uczestniczące asysty honorowe oraz osoby
w umundurowaniu, oddają honory przez salutowanie, poczty sztandarowe oddają honory przez pochylenie sztandaru.
Po hymnie dowódca uroczystości wydaje komendę SPOCZNIJ!
Kolejną częścią uroczystości jest przywitanie zaproszonych gości
przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji. Wystąpienie powinno przybrać wyłącznie formę powitalną. W imieniu kierownika
jednostki organizacyjnej Policji powitać gości może również lektor
– jeżeli formuła uroczystości tak przewiduje, uroczystość może
rozpocząć się powitaniem uczestników. Po przywitaniu następuje
część okolicznościowa – otwarcie jednostki organizacyjnej Policji.
Lektor zaprasza do symbolicznego otwarcia nowej siedziby jednostki organizacyjnej Policji. Symbolem otwarcia może być przekazanie na ręce kierownika jednostki kluczy honorowych lub przecięcie wstęgi honorowej. Ceremonii otwarcia towarzyszyć może
poświęcenie budynku, a po nim przedsięwzięcia towarzyszące uro-

CEREMONIAŁ POLICYJNY

rys. Piotr Maciejczak

grudzień 2016 r.

czystości, np. przekazanie jednostce sprzętu, pojazdów, uhonorowanie wyróżnieniami itp.
Kolejną częścią uroczystości są przemówienia okolicznościowe,
do których zaprasza lektor.
Dobrą praktyką jest zaplanowanie maksymalnie 2 – 3 przemówień, uwzględniając najważniejszych gości i zasady protokołu
dyplomatycznego. Po przemówieniach dowódca uroczystości wydaje stosowne komendy do defilady, a tuż po niej składa meldunek
o zakończeniu uroczystego apelu. Lektor zaprasza gości do zwiedzania otwartej jednostki.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

W razie braku możliwości wykonania defilady ze względu na infrastrukturę, zwiedzanie otwartej siedziby jednostki organizacyjnej
Policji powinno odbyć się po złożeniu meldunku o zakończeniu
uroczystości oraz odprowadzeniu policyjnej asysty honorowej.
Podczas uroczystości mogą być również organizowane wydarzenia towarzyszące, np. koncert orkiestry, który powinien być realizowany przed rozpoczęciem lub po zakończeniu części oficjalnej.
Ceremoniał policyjny zawiera wzorcowy scenariusz przebiegu
uroczystości, nie mniej jednak nie są to sztywne zasady i dyrektywy,
którymi zgodnie z opracowanym schematem trzeba się kierować
i do końca wykonać. Niejednokrotnie sytuacja czy względy organizacyjne pozostawiają miejsce na zorganizowanie w ramach uroczystości przedsięwzięcia, które nie naruszą powagi munduru
i charakteru uroczystości, a w odbiorze społecznym będą dobrze
przyjęte.
oprac. podinsp. ANNA MALARCZYK
kom. ARTUR DUSZAK
Wydział ds. Ceremoniału Policyjnego GKGP

Na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów
2. Zarządzeń Komendanta Głównego Policji nr 122 z 25 maja 2012
roku w sprawie ceremoniału policyjnego i nr 7 z 1 marca 2013 roku
w sprawie regulaminu musztry w Policji.
9
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Posterunek Policji w Bakałarzewie
POLICJA 997

w strukturze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach
Posterunek przywrócono 6 czerwca
2016 r. Otwarto go po konsultacjach
społecznych w Bakałarzewie, w których wzięło udział 60 osób. W otwarciu uczestniczyli: sekretarz stanu
w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk i komendant wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp.
Daniel Kołnierowicz.
Posterunek to 3 pokoje biurowe,
szatnia i sanitariat. Obok posterunku
znajduje się budynek gospodarczy.
W pomieszczeniach przeprowadzono roboty adaptacyjno-remontowe, których koszty poniosła gmina.
Koszt wyposażenia posterunku wyniósł
31,3 tys. zł, w tym koszt wyposażenia
teleinformatycznego – 27,5 tys. zł.
Komendant Miejski Policji
w Suwałkach
podinsp. Jacek Tarnowski:
– Odtworzenie Posterunku Policji
w Bakałarzewie było wyjściem naprzeciw oczekiwaniom miejscowej społeczności. Mieszkańcy chcieli mieć policjantów bliżej siebie i tak się stało.
Ponadto zaledwie kilkumiesięczny
okres funkcjonowania posterunku już
dał wymierny efekt w postaci szybszej
reakcji policjantów na sygnały od społeczeństwa, jak również zauważalnego
spadku liczby odnotowywanych na
tym terenie zdarzeń (przestępstw
i wykroczeń).

10

Liczba etatów: 5
Powierzchnia:
87,2 mkw.

Adres posterunku:

16-423 Bakałarzewo
ul. Rynek 12
tel. (87) 564-17-50

grudzień 2016 r.
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Posterunek Policji w Łysych
grudzień 2016 r.
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w strukturze Komisariatu Policji w Myszyńcu
Posterunek przywrócono 15 czerwca
2016 r. Otwarto go po konsultacjach
społecznych w październiku 2015 roku.
W otwarciu uczestniczyli minister
SWiA Mariusz Błaszczak i komendant
główny Policji nadinsp. dr Jarosław
Szymczyk.
Posterunek znajduje się w budynku
Urzędu Gminy w Łysych. Posterunek
to 6 pomieszczeń i sanitariat, a remont objął m.in.: wymianę okien,
malowanie, położenie podłogi i postawienie szklanej ściany między korytarzem a pokojem policjantów zespołu prewencji.
P.o. kierownika Posterunku Policji
w Łysych
mł. asp. Kornelia Suchodolska-Krysińska:
– Praca w jednostce po otwarciu
Posterunku Policji w Łysych zmieniła
się diametralnie. Od tego momentu
mamy lepszy kontakt z mieszkańcami
tutejszej gminy, którzy zawsze mogą
przyjść do posterunku porozmawiać
z funkcjonariuszami. Przed otwarciem
posterunku często słyszałam opinie
od mieszkańców, że bardzo ważne jest
dla nich, aby na terenie ich gminy
funkcjonował posterunek Policji,
który byłby czynny każdego dnia. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że nie
jest to jednostka funkcjonująca 24 godziny na dobę, ale ważny jest dla nich
sam fakt, że istnieje, że mają swoich
policjantów, którzy na terenie ich
gminy każdego dnia pełnią służbę dla
poprawy ich bezpieczeństwa.

Liczba etatów: 7
Powierzchnia:
85,1 mkw.

Adres posterunku:

07-437 Łyse, ul. Ostrołęcka 2
tel. (29) 760-17-60/61/62, tel. resortowy 704-17-60/61/62

11
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Posterunek Policji w Kampinosie
POLICJA 997
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w strukturze Komendy Powiatowej Policji Warszawa-Zachód
Otwarcie placówki odbyło się 1 lipca
2016 r. razem z posterunkiem w Lesznie. Jej przywrócenie poprzedzone
zostało rozmowami z przedstawicielami władz samorządowych i mieszkańcami. W otwarciu wzięli udział
m.in.: ówczesny zastępca komendanta
stołecznego Policji mł. insp. Hubert
Kowalczewski, komendant powiatowy
Policji dla powiatu warszawskiego
zachodniego zs. w Starych Babicach
podinsp. Tomasz Szachowski, wicestarosta powiatu warszawskiego zachodniego Paweł Białecki, wójt gminy
Kampinos Monika Ciurzyńska i wójt
gminy Leszno Andrzej Cieślak.
Posterunek Policji mieści się
w dwukondygnacyjnym budynku wybudowanym w latach 2006–2008.
Przystosowano go do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Znajdują się
w nim: recepcja, poczekalnia, pokoje
biurowe, pomieszczenia gospodarcze,
archiwum, szatnia, magazyn dowodów rzeczowych, serwerownia, pokój
socjalny i toaleta z prysznicem. Obok
budynku jest parking.
Kierownik Posterunku Policji
w Kampinosie
asp. sztab. Wojciech Piotrowski:
– 1 lipca 2016 r. budynek Posterunku Policji w Kampinosie nie był
odebrany jako nowy, nie był również
modernizowany. 1 grudnia 2013 roku,
w związku z reorganizacją jednostek
i komórek organizacyjnych KPP dla
powiatu warszawskiego zachodniego
zs. w Starych Babicach, przekształce12

Liczba etatów: 6

Powierzchnia użytkowa:
157,2 mkw.

Adres posterunku:

05-085 Kampinos, ul. Szkolna 1
tel. (22) 725-00-07
niu uległa struktura ówczesnego
posterunku w Kampinosie. Dotychczas funkcjonująca komórka organizacyjna KPP przekształcona została
w Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne
w Kampinosie. W budynku wykorzystywane były tylko pomieszczenia
socjalne, w tym szatnia, toaleta oraz

pomieszczenie kierownika. Obecnie
policjanci pełniący służbę w Posterunku Policji w Kampinosie wykorzystują wszystkie pomieszczenia, które
mają odpowiedni standard. To zaś
przekłada się na jakość pracy, jej efektywność i, co najważniejsze, na zadowolenie obywateli.
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Lesznie
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komendy Powiatowej Policji Warszawa-Zachód
Otwarcie placówki miało miejsce
1 lipca 2016 r. razem z posterunkiem
w Kampinosie. Jej przywrócenie poprzedzone zostało rozmowami z przedstawicielami władz samorządowych
i mieszkańcami. W otwarciu wzięli
udział m.in.: ówczesny zastępca komendanta stołecznego Policji mł. insp.
Hubert Kowalczewski, komendant powiatowy Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego zs. w Starych
Babicach podinsp. Tomasz Szachowski, wicestarosta powiatu warszawskiego zachodniego Paweł Białecki,
wójt gminy Kampinos Monika Ciurzyńska i wójt gminy Leszno Andrzej
Cieślak.
Posterunek Policji mieści się w dwukondygnacyjnym budynku wybudowanym w 1964 r. Znajdują się w nim:
recepcja, poczekalnia, pokoje biurowe,
sekretariat, magazyn dowodów rzeczowych, archiwum, pomieszczenia
gospodarcze i szatnia.

Liczba etatów: 12

Powierzchnia budynku:
133 mkw.

Adres posterunku:

05-084 Leszno, al. Wojska Polskiego 23
tel. (22) 725-80-07
mieszkańców jest on bardzo ważny.
Dzięki utworzeniu posterunku policjanci są bliżej mieszkańców. Specyfika pracy w małych miejscowościach
różni się od tej w dużych aglomeracjach. W dużych miastach, gdzie są
większe jednostki Policji, osoby zgłaszające się o pomoc za każdym razem
rozmawiają z innym policjantem i za
każdym razem swoją historię muszą

opowiadać od początku. Tu wszyscy
mieszkańcy się znają, znają też policjantów. Ta znajomość jest obustronna. Policjanci znają sytuacje rodzinne i problemy mieszkańców, co
znacznie upraszcza działanie i zwiększa efektywność pomocy. Teraz podczas spotkań z lokalną społecznością
mieszkańcy mówią, że są zadowoleni
z utworzenia posterunku.

Kierownik Posterunku Policji
w Lesznie
asp. sztab. Grzegorz Łukawski:
– Prośby o przywrócenie zlikwidowanej w 2013 r. jednostki Policji policjanci otrzymywali od samych
mieszkańców i przedstawicieli lokalnego samorządu podczas różnych
spotkań. Wychodząc naprzeciw lokalnej społeczności, 1 lipca 2016 r. został
utworzony Posterunek Policji w Lesznie. Musimy pamiętać, że sam budynek nie zapewnia bezpieczeństwa,
tylko pracujący tam ludzie, jednak dla
13
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Kargowej
POLICJA 997

grudzień 2016 r.

w strukturze Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze
Posterunek przywrócono 4 lipca
2016 r. Otwarto go po konsultacjach
społecznych, w których uczestniczyły
władze samorządowe oraz siedemdziesięciu mieszkańców. W otwarciu
wzięli udział m.in.: ówczesny komendant miejski Policji w Zielonej Górze
insp. Andrzej Kostka i wicewojewoda
lubuski Robert Paluch.
Posterunek to 2 pomieszczenia
w budynku Urzędu Miasta. Został
przywrócony także dzięki zaangażowaniu władz samorządowych gminy,
które udostępniły i sfinansowały remont pomieszczeń.
P.o. komendanta miejskiego Policji
w Zielonej Górze
nadkom. Piotr Fabijański:
– Posterunek Policji w Kargowej
został zlikwidowany w 2013 r. W tym
roku, po konsultacjach z burmistrzem
Kargowej oraz z mieszkańcami miasta
i powiatu, podjęto decyzję o przywróceniu funkcjonowania posterunku.
Decyzję poparło także kierownictwo
Komendy Głównej Policji. Obecnie
służbę w posterunku pełnią kierownik
posterunku, dwóch dzielnicowych
oraz funkcjonariusze służby patrolowej i dochodzeniowo-śledczej. W posterunku służbę będą pełnić policjanci,
którzy do tej pory pracowali w strukturach KP w Sulechowie.
Korzystne z punktu widzenia zarówno mieszkańców, jak i policjantów
pracujących w posterunku jest to, że
rozpoczynają swoją służbę na miejscu,
w Kargowej, a nie jak dotychczas w od14

Liczba etatów: 5

Powierzchnia użytkowa:
34 mkw.

Adres posterunku:

66-120 Kargowa
ul. Rynek 33
tel. (68) 476-23-35
dalonym o około 20 km Sulechowie.
Przywrócenie posterunku w Kargowej
z pewnością jest dogodne dla mieszkańców, którzy codziennie mogą przyjść,
żeby spotkać się z policjantami. Ponadto
wpływa to korzystnie na poczucie bezpieczeństwa i wizerunek Policji, ponieważ mieszkańcy, jak sami mówią, mają
poczucie, że jest to ich Policja.

Dodatkową korzyścią jest szybsza
reakcja na zdarzenie, a także rozpoznanie terenu przez policjantów. Stała obsada posterunku powoduje, że między
mieszkańcami a policjantami nawiązuje
się nić porozumienia i zwiększa zaufanie, dzięki któremu łatwiej chociażby
o informacje na temat różnych zdarzeń,
przestępstw czy wykroczeń.
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Dobiegniewie

grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich
Posterunek przywrócono 11 lipca
2016 r. Otwarto go po konsultacjach
społecznych, w których uczestniczyło
prawie 50 osób. W otwarciu wzięli
udział: minister SWiA Mariusz Błaszczak, minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbieta Rafalska, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław
Szymczyk, komendant wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp.
Jarosław Janiak, komendant powiatowy
Policji w Strzelcach Krajeńskich podinsp. Przemysław Muszyński i wojewoda lubuski Władysław Dajczak.
Posterunek zlokalizowano w budynku Centrum Ratownictwa Medyczno-Pożarowego. Jest dwukondygnacyjny i przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Składa się
z 13 pomieszczeń. Oprócz biurowych
i dyżurki są tam również pokoje socjalne (kuchnia, szatnia i prysznice).
W części parterowej umiejscowiono
garaże.
Koszty przywrócenia posterunku,
łącznie z wyposażeniem, wyniosły
9,7 tys. zł.
Komendant powiatowy Policji
w Strzelcach Krajeńskich
podinsp. Przemysław Muszyński:
– Utworzenie posterunku traktować
należy jako dopasowanie obiektów Policji do potrzeb i oczekiwań społecznych. Pozwoliło ono m.in. skrócić czas
reakcji na zdarzenie, w niektórych
przypadkach nawet o kilka minut.
Zwiększyła się też efektywność policjantów skierowanych do służby pat-

Liczba etatów: 6

Powierzchnia użytkowa:
348,17 mkw.

Adres posterunku:

66-520 Dobiegniew
ul. Staszica 9
tel. (95) 763-08-86

rolowej w miejscach wskazywanych
przez społeczność lokalną oraz wykrywalność sprawców przestępstw i wykroczeń.
Inną zaletą utworzenia posterunku
jest fakt, że służba w takiej strukturze
jest najlepszą szkołą dla funkcjonariusza. Ponadto policjanci z posterunku

najlepiej znają miejscowe realia i ludzi,
którzy chętniej z nimi rozmawiają niż
z innymi funkcjonariuszami, których
nie znają. Zacieśnia to więź społeczeństwa z Policją i przynosi wymierne korzyści w służbie, a przede wszystkim
wpływa pozytywnie na wizerunek policjanta i Policji.
15
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji
w Świnoujściu-Warszowie

POLICJA 997

w strukturze Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu

Posterunek przywrócono 7 września
2016 r. po konsultacjach społecznych.
W otwarciu uczestniczyli: minister
SWiA Mariusz Błaszczak, komendant
główny Policji nadinsp. dr Jarosław
Szymczyk, komendant wojewódzki
Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła i wojewoda zachodniopomorski
Krzysztof Kozłowski.
Posterunek to 6 pomieszczeń biurowych, 2 socjalne i prysznice. Obok
znajdują się garaże i parking. Budynek
jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji łącznie
z wyposażeniem to 250 tys. zł.

Liczba etatów: 10

Powierzchnia użytkowa:
205 mkw.

Kierownik Posterunku Policji
w Świnoujściu-Warszowie
asp. sztab. Krzysztof Ostrowski:
– Kilkanaście lat temu w tym budynku był komisariat, później go zamknięto. Po remoncie przywrócono tu
posterunek i obecnie warunki są bardzo dobre: policjantom zapewniono
komfort służby, a obywatele mają łatwiejszy i szybszy dostęp do nas. Ten
obiekt był zdecydowanie jedną z najważniejszych potrzeb świnoujskiej
policji.

Adres posterunku:

72-600 Świnoujście, ul. Sosnowa 8, tel. (91) 326-75-28
faks (91) 326-75-29, tel. resortowy 783-15-28

16

grudzień 2016 r.
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Suścu
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim
Posterunek otwarto 12 września
2016 r. W uroczystości udział wzięli
m.in.: minister SWiA Mariusz Błaszczak, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant wojewódzki Policji w Lublinie
insp. Paweł Dobrodziej i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Decyzję
poprzedziły konsultacje społeczne,
w których oprócz mieszkańców uczestniczyli także przedstawiciele władz
samorządowych powiatu i gmin, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim, Straży
Granicznej, nadleśnictwa i Zarządu
Dróg Powiatowych.
Posterunek mieści się w budynku
Urzędu Gminy, który wybudowany
został w 1972 r. Wyremontowane pomieszczenia służbowe znajdują się na
parterze z osobnym wejściem, oprócz
nich do dyspozycji policjantów są pokój socjalny, szatnia i prysznic, a także
garaż i parking. Koszt przywrócenia
posterunku wyniósł ponad 200 tys. zł.
Władze samorządowe wyposażyły posterunek w meble.
Kierownik Posterunku Policji
w Suścu
podkom. Jerzy Rusin:
– Utworzenie posterunku na terenie
gminy Susiec stwarza Policji większe
niż dotychczas możliwości szybkiego
reagowania na zgłoszenia, potrzeby
i problemy społeczeństwa. Policjanci
pełniący tu służbę są dostępni dla obywateli i mogą natychmiast podjąć niezbędne czynności. Łatwiejsza jest rów-

Liczba etatów: 5,5

Powierzchnia użytkowa:
73,2 mkw.
Adres posterunku:

22-672 Susiec, ul. Tomaszowska 2, tel. (84) 664-82-38

nież współpraca z lokalnym samorządem czy instytucjami na terenie
gminy. Niemałe znaczenie ma dostęp
do miejscowej jednostki Policji nie
tylko dla mieszkańców gminy, ale również dla turystów, których tysiące

przybywa do Suśca i Majdanu Sopockiego. Obecność funkcjonariuszy przygotowanych do niesienia pomocy w ramach swoich uprawnień i obowiązków
daje społeczeństwu większe poczucie
bezpieczeństwa.
17

18.ws8_Layout 1 22.12.2016 09:30 Strona 18

PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Czyżewie
POLICJA 997

w strukturze Komendy Powiatowej Policji
w Wysokiem Mazowieckiem
Posterunek przywrócono 15 września
2016 r. Otwarto go po konsultacjach
społecznych w Czyżewie, w których
uczestniczyło prawie 50 osób. W otwarciu wzięli udział: sekretarz stanu
w MSWiA Jarosław Zieliński, zastępca
komendanta głównego Policji nadinsp.
Jan Lach oraz komendant wojewódzki
Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel
Kołnierowicz.
Posterunek to 2 pokoje biurowe i pomieszczenie socjalne ulokowane na drugim piętrze. W budynku znajduje się
winda, a obok posterunku jest garaż.
W pomieszczeniach przeprowadzono
roboty adaptacyjno-remontowe, których
koszty poniosła gmina. Koszt wyposażenia posterunku wyniósł 31,6 tys. zł,
w tym wyposażenia teleinformatycznego
– prawie 31 tys. zł.
Komendant powiatowy Policji
w Wysokiem Mazowieckiem
nadkom. Krzysztof Woźniewski:
– Odtworzenie Posterunku Policji
w Czyżewie zwiększyło dostępność
policjantów dla mieszkańców miasta
i gminy. Zdecydowanie też skrócił się
czas reakcji na zgłoszenia mieszkańców
miasta, gdyż teraz funkcjonariusze są na
miejscu, a nie, jak to było wcześniej,
w oddalonej o 20 km komendzie powiatowej. Również bliżej społeczeństwa jest
obsługujący ten teren dzielnicowy, który
pełni służbę w Czyżewie, a nie, jak
przedtem, w Wysokiem Mazowieckiem.
To zwiększa poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców i takie właśnie sygnały do
nas napływają.
18

Liczba etatów: 5

Powierzchnia posterunku:
52,6 mkw.

Adres posterunku:

18-220 Czyżew
ul. Polna 5B
tel. (86) 474-10-18

grudzień 2016 r.
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Chmielniku
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komisariatu Policji w Morawicy
Otwarcie przywróconej placówki
(wcześniej był to komisariat) nastąpiło 26 września 2016 r. po konsultacjach społecznych. W otwarciu wzięli
udział m.in.: minister SWiA Mariusz
Błaszczak, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, komendant wojewódzki Policji w Kielcach
insp. Dariusz Augustyniak, senator
Krzysztof Słoń, poseł na Sejm RP
Krzysztof Lipiec i wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Koszt inwestycji wyniósł ponad 147 tys. zł,
z czego 50 tys. na remont i adaptację
pomieszczeń przekazał Urząd Miasta
i Gminy w Chmielniku.
Posterunek to jednokondygnacyjny
budynek umiejscowiony przy bloku
mieszkalnym. Znajdują się w nim
2 pomieszczenia służbowe oraz 2 pomieszczenia sanitarne z prysznicem
i łazienką.
Komendant miejski Policji
w Kielcach
podinsp. Tomasz Zawadzki:
– Utworzenie Posterunku Policji
w Chmielniku jest wynikiem zgodnego stanowiska zarówno Policji, jak
i władz samorządowych. Należy podkreślić dużą rolę przedstawicieli
Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, którzy w bardzo krótkim czasie
przygotowali i przystosowali budynek
do funkcjonowania posterunku.
W Chmielniku powstają nowe
osiedla, około 500 podmiotów prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy, a miasto jest położone

Liczba etatów: 7

Powierzchnia posterunku:
56 mkw.
Adres posterunku:

26-020 Chmielnik
os. 22 Lipca (blok nr 16)
tel. (41) 349-36-84

na skrzyżowaniu ważnych dróg.
Utworzenie tej struktury przyczyni
się do usprawnienia działań w kie-

runku podniesienia poziomu poczucia
bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności.
19
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Bukowcu
POLICJA 997

grudzień 2016 r.

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
Posterunek przywrócono 30 września 2016 r. razem z posterunkiem
w Dragaczu. Na jego potrzeby ponownie przystosowano pomieszczenia
urzędu gminy. Decyzję o przywróceniu podjęto po konsultacjach społecznych, w których uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych,
Państwowej Straży Pożarnej i mieszkańców. W otwarciu wzięli udział:
minister SWiA Mariusz Błaszczak,
komendant główny Policji nadinsp.
dr Jarosław Szymczyk, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i komendant wojewódzki Policji
w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.
Posterunek to pomieszczenia biurowe, socjalne i prysznice ulokowane
na parterze budynku urzędu gminy.
Obok posterunku do dyspozycji policjantów oddano dwa garaże.
Koszty przywrócenia posterunku
wyniosły prawie 197 tys. zł. W tym
wsparcie ze strony wójta gminy
Bukowiec –133,6 tys. i starosty świeckiego – 15 tys. zł.
P.o. komendanta powiatowego
Policji w Świeciu
mł. insp. Robert Olszewski:
– Przywracanie posterunków ma
duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Świadomość bliskości policjantów wpływa na zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa. O to właśnie chodzi,
aby mieszkańcy byli zadowoleni z naszej pracy. To przyniesie korzyści
także nam.

20

Liczba etatów: 7

Powierzchnia posterunku:
111,63 mkw.

Adres posterunku:

86-122 Bukowiec, ul. Ceynowy 14, tel. (52) 333-26-10
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Dragaczu

grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
Posterunek przywrócono 30 września
2016 r. razem z posterunkiem w Bukowcu. Na jego potrzeby ponownie przystosowano pomieszczenia urzędu gminy.
Decyzję o przywróceniu podjęto po konsultacjach społecznych, w których uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy. W otwarciu wzięli
udział: minister SWiA Mariusz Błaszczak,
komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy
insp. Paweł Spychała.
Posterunek to pomieszczenia biurowe,
socjalne i prysznice ulokowane na parterze
budynku urzędu gminy. Policjanci mogą
korzystać z parkingu urzędu. W przyszłości wybudowane zostaną dwa blaszane
garaże.
Koszty przywrócenia posterunku wyniosły prawie 193 tys. zł. W tym wsparcie
ze strony wójta gminy Dragacz – 120 tys.
i starosty świeckiego – 15 tys.
P.o. komendanta powiatowego Policji
w Świeciu
mł. insp. Robert Olszewski:

– Przywrócenie czy powstanie nowych
posterunków ma wartość psychologiczną
dla lokalnej społeczności. Świadomość bliskości Policji wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w okolicy miejsca
zamieszkania. Zmiana lokalizacji powinna
wpłynąć na skrócenie czasu dojazdu do
miejsca zaistniałych zdarzeń – przestępstw czy wykroczeń, a w konsekwencji
na poprawę bezpieczeństwa na terenie danego powiatu.

Liczba etatów: 7

Powierzchnia posterunku:
53,87 mkw.

Adres posterunku:

86-134 Dragacz 7A, tel. (52) 333-26-20
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Korytnicy
POLICJA 997

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie

22

Posterunek przywrócono 3 października
2016 r. (razem z posterunkami w: Zbuczynie, Sobolewie, Maciejowicach i Miastkowie Kościelnym). Otwarto go po konsultacjach społecznych w Korytnicy,
w których wzięło udział 391 osób. W uroczystości uczestniczyli: minister SWiA
Mariusz Błaszczak, komendant główny
Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji
zs. w Radomiu insp. Kamil Borkowski
i wicemarszałek Senatu Maria Koc.
Posterunek to 3 pomieszczenia służbowe, pomieszczenie socjalne i sanitariat.
Obok znajduje się garaż.

Liczba etatów: 12

I zastępca komendanta powiatowego
Policji w Węgrowie
nadkom. Andrzej Dziewulski:
– Policjanci realizujący zadania w nowo
otwartym posterunku przejęli obowiązki,
sprawy i postępowania przygotowawcze.
W trakcie wykonywania czynności procesowych realizowali je zgodnie z właściwością miejscową. Umożliwiło to mieszkańcom trzech gmin sprawniejsze
i łatwiejsze dotarcie do prowadzącego postępowanie policjanta. Dzielnicowi obsługujący trzy gminy, mają łatwiejszy i szybszy dostęp do mieszkańców, którzy
aktywniej uczestniczą w budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że umiejscowienie Posterunku Policji w Korytnicy (mieści się
w budynkach Urzędy Gminy w Korytnicy)
sprzyja mieszkańcom i w niektórych sytuacjach mogą załatwić dwie sprawy jednocześnie.

Adres posterunku:

Powierzchnia posterunku:
70,15 mkw.

07-120 Korytnica, ul. Małkowskiego 20
tel. (25) 792-13-60, tel. resortowy 707-33-60

grudzień 2016 r.
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Miastkowie
Kościelnym
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie

Posterunek przywrócono 3 października 2016 r. razem z posterunkami w:
Korytnicy, Zbuczynie, Sobolewie i Maciejowicach. Otwarto go po konsultacjach społecznych. W otwarciu uczestniczyli: minister SWiA Mariusz
Błaszczak, komendant główny Policji
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, zastępca komendanta wojewódzkiego
Policji zs. w Radomiu insp. Kamil Borkowski i wicemarszałek Senatu Maria
Koc.
Posterunek to 3 pokoje, pomieszczenie socjalne i sanitariat. Generalny
remont pomieszczeń objął też wymianę instalacji grzewczej oraz zakup
nowych mebli biurowych.

Liczba etatów: 4

Powierzchnia posterunku:
46,31 mkw.
Adres posterunku:

08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6
tel. (25) 684-03-20/ 21/22, tel. resortowy 707-53-20/21/22

P.o. kierownika Posterunku Policji
w Miastkowie Kościelnym
asp. sztab. Paweł Zboina:
– Posterunek działa zbyt krótko, aby
wypowiedzieć się na temat jego funkcjonowania. Mogę jedynie powiedzieć,
że jesteśmy bliżej społeczeństwa, czyli
mieszkańców Miastkowa Kościelnego
i okolic. Budynek i lokale użytkowane
przez policjantów są dobrze wyremontowane i wyposażone w niezbędny
sprzęt.

23
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Zbuczynie
POLICJA 997

grudzień 2016 r.

w strukturze Komisariatu Policji w Mordach

Posterunek przywrócono 3 października (razem z posterunkami w: Korytnicy, Sobolewie, Maciejowicach i Miastkowie Kościelnym). Otwarto go po
konsultacjach społecznych. W otwarciu
uczestniczyli: minister SWiA Mariusz
Błaszczak, komendant główny Policji
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, zastępca
komendanta wojewódzkiego Policji
zs. w Radomiu insp. Kamil Borkowski
i wicemarszałek Senatu Maria Koc.
Posterunek to 4 pomieszczenia służbowe, pomieszczenie socjalne, poczekalnia, korytarz, sanitariat oraz 2 garaże. Ostatnią modernizację budynek,
w którym znajduje się posterunek,
przechodził w 2010 roku.

Liczba etatów: 7

Kierownik Posterunku Policji
w Zbuczynie
asp. sztab. Jerzy Czarnocki:
– Przeniesienie miejsca pełnienia
służby dla 7 policjantów z KP w Mordach do PP w Zbuczynie, przez który
przebiega droga krajowa nr 2, a gmina
Zbuczyn jest jedną z największych

gmin w woj. mazowieckim, z całą
pewnością wpłynie na efektywność
i szybkość podejmowanych przez
funkcjonariuszy czynności. Przywrócenie posterunku w tej miejscowości
ma również duże znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej.

Powierzchnia budynku: 120 mkw.

Adres posterunku:

08-106 Zbuczyn
ul. Terespolska 13
tel. (25) 643-28-90
tel. służbowy 707-28-90

Posterunek Policji w Sobolewie

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie

Posterunek przywrócono 3 października
2016 r. (razem z posterunkami w: Zbuczynie, Korytnicy, Maciejowicach i Miastkowie Kościelnym). Otwarto go po konsultacjach społecznych. W otwarciu
uczestniczyli: minister SWiA Mariusz
Błaszczak, komendant główny Policji
24

nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, zastępca
komendanta wojewódzkiego Policji
zs. w Radomiu insp. Kamil Borkowski
i wicemarszałek Senatu Maria Koc.
Posterunek to 2 pokoje, pomieszczenie
socjalne, sanitariat, szatnia i pomieszczenie
techniczne. Obok jest garaż. Posterunek
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grudzień 2016 r.

POLICJA 997

PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji
w Maciejowicach

w strukturze Komisariatu Policji w Garwolinie

Liczba etatów: 6

Powierzchnia posterunku:
71,42 mkw.

Adres posterunku:

08-460 Sobolew, ul. Rynek 1
tel. (25) 684-03-50/51/52
tel. resortowy 707-53-50/51/52
faks (25) 684-03-53

znajduje się w budynku Urzędu Gminy
w Sobolewie, ma oddzielne wejście. Koszt
inwestycji łącznie z wyposażeniem to
30 tys. zł, dofinansowano też zakup radiowozu w kwocie 42 tys. zł.

Kierownik Posterunku Policji
w Sobolewie
asp. sztab. Wiesław Majsterek:
– W przywróconym posterunku warunki pracy poprawiły się i codzienne
służby rozpoczynane są i kończone na
miejscu. Pomieszczenia są przestronne,
a stanowiska pracy wyposażono w sprzęt
niezbędny do wykonywania zadań służbowych (np. stanowiska komputerowe).
Mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do
dzielnicowego oraz do załatwiania
wszelkich spraw. Dzięki przywróconemu
posterunkowi poprawi się czas reakcji
na zdarzenia oraz bezpośredni kontakt
z osobami potrzebującymi wsparcia
i szeroko rozumianej pomocy.

Posterunek przywrócono 3 października 2016 r. po konsultacjach
społecznych. Otwarto go razem z posterunkami w: Korytnicy, Zbuczynie,
Sobolewie i Miastkowie Kościelnym.
W otwarciu uczestniczyli: minister
SWiA Mariusz Błaszczak, komendant
główny Policji nadinsp. dr Jarosław
Szymczyk, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
insp. Kamil Borkowski i wicemarszałek Senatu Maria Koc.
Posterunek to 4 pokoje, sanitariat
i garaż. Posterunek Policji znajduje się
w nowym miejscu (w zabytkowym ratuszu), ma oddzielne wejście i jest objęty nadzorem konserwatora zabytków. Koszt generalnego remontu
pomieszczeń i nowych mebli biurowych to 10 tys. zł.

Adres posterunku:

Liczba etatów: 5

Powierzchnia posterunku:
43,36 mkw.

P.o. kierownika Posterunku Policji
w Maciejowicach
asp. sztab. Julian Dominiak:
– Przywrócenie posterunku Policji
umożliwia mieszkańcom gminy łatwiejszy kontakt z dzielnicowym i innymi policjantami, zapewnia większe
poczucie bezpieczeństwa.

08-480 Maciejowice, ul. Rynek 2, tel. (25) 684-03-60/61/62
tel. resortowy 707-53-60/61/62, faks (25) 684-03-63
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Szlichtyngowej
POLICJA 997

w strukturze Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Posterunek przywrócono 17 października 2016 r. Otwarto go po konsultacjach społecznych. W otwarciu
wzięli udział m.in.: minister SWiA
Mariusz Błaszczak, minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Elżbieta
Rafalska, komendant główny Policji
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jarosław
Janiak i wojewoda lubuski Władysław
Dajczak.
Posterunek to 2 pomieszczenia
mieszczące się w budynku Urzędu
Miasta. Koszt przywrócenia posterunku wyniósł prawie 18 tys. zł, z czego
większość, bo 12,8 tys., kosztował sfinansowany przez władze samorządowe gminy remont pomieszczeń. Do
dyspozycji policjantów oddano także
garaż.
Zastępca komendanta powiatowego
Policji we Wschowie
mł. insp. Maciej Olejniczak:
– Przywrócenie Posterunku Policji
w Szlichtyngowej wpłynęło bardzo pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców gminy. Stały kontakt
z kierownikiem, dzielnicowym oraz
pozostałymi policjantami jest przez
nich pozytywnie odbierany, dzięki
czemu odczuwalny jest wzrost zaufania do Policji. Policjanci mają większą
wiedzę na temat problemów mieszkańców gminy i dzięki temu szybciej
i skuteczniej potrafią im zaradzić.

26

Liczba etatów: 5

Powierzchnia posterunku: 13 mkw.

Adres posterunku:

67-407 Szlichtyngowa
ul. Rynek 1
tel. (65) 540-82-32

Przed modernizacją

grudzień 2016 r.
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Godzieszach
Wielkich
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komisariatu Policji w Opatówku

Posterunek przywrócono 26 października 2016 r. (razem z posterunkami w: Lubaszu, Blizanowie, Liskowie, Drawsku i Nowym Mieście nad
Wartą). Otwarto go po konsultacjach
społecznych w Godzieszach Wielkich,
w których wzięło udział 30 osób.
W otwarciu uczestniczyli: premier
Beata Szydło, minister SWiA Mariusz
Błaszczak, komendant główny Policji
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk i komendant wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński.
Posterunek to 3 pokoje biurowe, poczekalnia i sanitariat. Pomieszczenia
znajdują się na parterze części budynku należącego do urzędu gminy.
Koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem to 140 tys. zł.
Kierownik Posterunku Policji
w Godzieszach Wielkich
asp. sztab. Jarosław Molka:
– Reaktywacja posterunku ułatwi
mieszkańcom gminy kontakt z funkcjonariuszami Policji. Również obecność policjantów na tym terenie
wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
Nie bez znaczenia jest też lokalizacja
posterunku, który znajduje się w sąsiedztwie szkoły. Funkcjonariusze
będą cyklicznie spotykać się z dziećmi,
ucząc je podstawowych zasad ruchu
drogowego i zagadnień związanych
z bezpieczeństwem.

Liczba etatów: 5

Powierzchnia posterunku:
44,7 mkw.

Adres posterunku:

62-872 Godziesze
Wielkie
ul. Kordeckiego 6
tel. 516-905-479
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Liskowie
POLICJA 997

grudzień 2016 r.

w strukturze Komisariatu Policji w Koźminku
Posterunek przywrócono 26 października 2016 r. (razem z posterunkami w: Godzieszach Wielkich, Blizanowie, Lubaszu, Drawsku i Nowym
Mieście nad Wartą). Otwarto go po
konsultacjach społecznych w Blizanowie, w których wzięło udział 40 osób.
W otwarciu uczestniczyli: premier
Beata Szydło, minister SWiA Mariusz
Błaszczak, komendant główny Policji
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk i komendant wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński.
Posterunek to 3 pokoje biurowe, poczekalnia i sanitariat. Pomieszczenia
znajdują się na parterze budynku należącego do urzędu gminy. Koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem to
36,3 tys. zł.
Kierownik Posterunku Policji
w Liskowie
asp. sztab. Arkadiusz Góral:
– Ponowne uruchomienie posterunku w Liskowie zwiększy dostęp
mieszkańców do policjantów i będzie
miało duże znaczenie dla podniesienia
poziomu poczucia bezpieczeństwa
wśród lokalnej społeczności. Do tej
pory gmina Lisków była obsługiwana
przez funkcjonariuszy z Komisariatu
Policji w Koźminku. Teraz w wyremontowanych pomieszczeniach służbę
będzie pełnić pięciu policjantów, którzy na bieżąco będą w kontakcie
z mieszkańcami. Jeżeli sytuacja będzie
tego wymagać, policjanci, znając problemy lokalnej społeczności, będą
mogli odpowiednio zainterweniować.
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Liczba etatów: 5

Powierzchnia posterunku: 46 mkw.
Adres posterunku:

62-850 Lisków, ul. ks. Blizińskiego 43, tel. (62) 751-06-87
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Lubaszu
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie

Posterunek przywrócono 26 października 2016 r. (razem z posterunkami w: Godzieszach Wielkich, Blizanowie, Liskowie, Drawsku i Nowym
Mieście nad Wartą). W otwarciu wzięli
udział: premier Beata Szydło, minister
SWiA Mariusz Błaszczak, komendant
główny Policji nadinsp. dr Jarosław
Szymczyk i komendant wojewódzki
Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz
Trawiński.
Posterunek to 2 pokoje biurowe i sanitariat, obok znajduje się garaż. Budynek wyremontował i użycza Urząd
Gminy w Lubaszu. Koszt remontu
i wyposażenia to 32,6 tys. zł.
Kierownik Posterunku Policji
w Lubaszu
asp. sztab. Radosław Szmuga:
– Po zmodernizowaniu posterunku
poprawiły się warunki oraz komfort
pracy lubaskich policjantów. Dzięki
modernizacji możemy zapewnić odpowiednie warunki do przyjmowania interesantów. Zostaliśmy doposażeni
w nowy sprzęt komputerowy. Zmodernizowany budynek służy przede
wszystkim społeczeństwu, ale i policjantom, którzy na co dzień pełnią
w nim służbę. Funkcjonowanie zmodernizowanego posterunku przyczyni
się do zwiększenia bezpieczeństwa
obywateli.

Liczba etatów: 8

Powierzchnia posterunku:
50,8 mkw.

Adres posterunku:

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, tel. (67) 352-83-50,
faks (67) 352-83-55, tel. resortowe: dzielnicowi: 774-83-50
kierownik jednostki: 774-83-51, faks 774-83-55
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Drawsku
POLICJA 997

grudzień 2016 r.

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie
Posterunek przywrócono 26 października 2016 r. (razem z posterunkami w: Godzieszach Wielkich, Blizanowie, Liskowie, Lubaszu i Nowym
Mieście nad Wartą). W otwarciu
wzięli udział: premier Beata Szydło,
minister SWiA Mariusz Błaszczak,
komendant główny Policji nadinsp.
dr Jarosław Szymczyk i komendant
wojewódzki Policji w Poznaniu
nadinsp. Tomasz Trawiński.
Posterunek to 2 pomieszczenia biurowe i sanitariat. Obok znajduje się
garaż. Koszt remontu i wyposażenia
posterunku to 75,3 tys. zł.

Liczba etatów: 6

Powierzchnia posterunku: 25 mkw.

Kierownik Posterunku Policji
w Drawsku
mł. asp. Adam Ciesiółka:
– Przywrócenie posterunku wpłynęło na poziom bezpieczeństwa
w Drawsku i na terenie gminy Drawsko, skrócił się też czas oczekiwania
na przyjazd Policji. Policjanci są bliżej
mieszkańców, którzy nie muszą już
jechać do sąsiedniej miejscowości,
by załatwić istotne sprawy. Dzielnicowi mają lepszy kontakt z mieszkańcami i ich problemami, i mogą je rozwiązywać na miejscu.

Adres posterunku:

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121a
tel. do kierownika jednostki: 516-908-711
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Nowym Mieście
nad Wartą
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej

Posterunek przywrócono 26 października 2016 r. (razem z posterunkami w: Godzieszach Wielkich, Blizanowie, Liskowie, Drawsku i Lubaszu).
Otwarto go po konsultacjach społecznych w Nowym Mieście nad Wartą,
w których wzięło udział 160 osób.
W otwarciu posterunku uczestniczyli:
premier Beata Szydło, minister SWiA
Mariusz Błaszczak, komendant główny
Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk
i komendant wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński. Na
ziemi średzkiej otwarcie PP w Nowym
Mieście nad Wartą odbyło się 3 listopada 2016 r. – wzięli w nim udział komendant powiatowy Policji w Środzie
Wielkopolskiej insp. Paweł Wawrzyniak i starosta średzki Marcin Bednarz.
Posterunek to 4 pokoje biurowe
i 3 pomieszczenia: dyżurnych, łączności i składnica akt oraz 2 sanitariaty
i stołówka. Obok stoi dwustanowiskowy garaż.
Inwestycję rozpoczęto we wrześniu
2016 r., ocieplono ściany i stropodach
oraz wymieniono oświetlenie zewnętrzne. Koszt inwestycji łącznie
z wyposażeniem to 178 tys. zł.

Komendant powiatowy Policji
w Środzie Wielkopolskiej
insp. Paweł Wawrzyniak:
– Jednym z postulatów konsultacji
społecznych prowadzonych przez
średzką Policję od początku tego roku
były wnioski mieszkańców gmin Krzykosy i Nowe Miasto nad Wartą o przywrócenie na ich terenie posterunku.

Liczba etatów: 11

Powierzchnia posterunku:
152,8 mkw.

Adres posterunku:

63-040 Nowe Miasto
nad Wartą, ul. Łąkowa 2
tel. (61) 286-73-40
faks (61) 286-73-45
tel. resortowy 773-33-40
Policjanci od zawsze byli w tej miejscowości obecni. W 1992 r. został kupiony
przez Policję budynek i zaczął w nim
funkcjonować komisariat, a później posterunek Policji. W 2007 roku został
on zamknięty i działał tylko rewir dzielnicowych. Przywrócenie posterunku
wiąże się z tym, że będzie pracować tu

Przed modernizacją

więcej policjantów. Bezpośrednio odczują to mieszkańcy obu gmin, ponieważ zamiast dwóch dzielnicowych
będzie teraz czterech. W posterunku,
w systemie trzyzmianowym, służbę będzie pełnić 10 policjantów, co z pewnością przełoży się na poprawę bezpieczeństwa w tej małej społeczności.
31
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Blizanowie
POLICJA 997

w strukturze Komisariatu Policji w Stawiszynie

Posterunek przywrócono 26 października 2016 r. (razem z posterunkami w: Godzieszach Wielkich, Lubaszu, Liskowie, Drawsku i Nowym
Mieście nad Wartą). Otwarto go po
konsultacjach społecznych w Blizanowie, w których wzięło udział 45 osób.
W otwarciu uczestniczyli: premier
Beata Szydło, minister SWiA Mariusz
Błaszczak, komendant główny Policji
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk i komendant wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński.
Posterunek to 2 pokoje biurowe i sanitariat, które mieszczą się na parterze
budynku Urzędu Gminy w Blizanowie.
Obok znajdują się garaż i ogólnodostępny parking. Koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem to 29 tys. zł.
Kierownik Posterunku Policji
w Blizanowie
asp. Michał Marcinowski:
– Załoga posterunku otrzymała
czyste, jasne i dobrze wyposażone pomieszczenia. Warunki, w jakich pracujemy, mają wielkie znaczenie dla
jakości pracy i naszego wizerunku
w społeczeństwie. Cieszymy się, że
jesteśmy bliżej społeczeństwa i możemy pełnić służbę w tak dobrych warunkach.
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Liczba etatów: 6

Powierzchnia posterunku:
31,95 mkw.

Adres posterunku:

62-814 Blizanów
Janków 101a
tel. (62) 767-27-50

grudzień 2016 r.
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Czarnej
Białostockiej
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Posterunek przywrócono 20 listopada 2016 r. Otwarto go po konsultacjach społecznych w Czarnej Białostockiej, w których wzięło udział
ponad 20 osób. W otwarciu uczestniczyli: sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, zastępca komendanta
głównego Policji nadinsp. Jan Lach
i komendant wojewódzki Policji
w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz.
Posterunek to ulokowane na parterze 3 pokoje biurowe i sanitariat.
Obok posterunku znajduje się garaż.
W pomieszczeniach przeprowadzono roboty adaptacyjno-remontowe,
których koszty, 100 tys. zł, poniosły
po połowie powiat Białostocki i miasto
Czarna Białostocka. Koszt wyposażenia posterunku to ok. 20 tys. zł, w tym
koszt wyposażenia teleinformatycznego – 20 tys. zł.
Komendant miejski Policji
w Białymstoku
mł. insp. Wojciech Macutkiewicz:
– Posterunek Policji w Czarnej Białostockiej, który został zlikwidowany
przed kilkoma laty, mieścił się wówczas
w starym budynku o złym stanie technicznym. Teraz po odtworzeniu posterunku zmieniły się nie tylko warunki,
w których pełnią służbę policjanci,
ale przede wszystkim te, w których obsługiwani są mieszkańcy. Obecnie
posterunek ma swoją siedzibę w wyremontowanych pomieszczeniach, od

Liczba etatów: 5

Powierzchnia posterunku: 72 mkw.

Adres posterunku:

16-020 Czarna Białostocka
ul. Piłsudskiego 9
tel. (85) 670-41-12

podstaw wyposażonych pod kątem policyjnych potrzeb. Posterunek w pięcioosobowej obsadzie obsługuje mieszkańców miasta i gminy Czarna Białostocka.
Służbę w nim pełnią również ci sami
trzej dzielnicowi, którzy dotychczas

opiekowali się mieszkańcami gminy.
Teraz jednak są znacznie bliżej swoich
podopiecznych, bo ich posterunek jest
na miejscu, a nie, jak w ciągu kilku
ostatnich lat, w oddalonym o kilkanaście kilometrów Wasilkowie.
33
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Korczynie
POLICJA 997

w strukturze Komendy Miejskiej Policji w Krośnie
Posterunek przywrócono 25 listopada 2016 r. razem z posterunkiem
w Wiśniowej. W otwarciu wzięli
udział: minister SWiA Mariusz Błaszczak, zastępca komendanta głównego
Policji nadinsp. Jan Lach, komendant
wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta i wojewoda
podkarpacki dr Ewa Leniart.
Posterunek to 5 pomieszczeń, które
mieszczą się w udostępnionym przez
urząd gminy budynku. Pomieszczenia
zostały wyremontowane i wyposażone
ze środków gminy Korczyna.
Kierownik Posterunku Policji
w Korczynie
asp. sztab. Artur Garbacik:
– Pomieszczenia służbowe, które
zostały nam oddane do użytku przez
Urząd Gminy Korczyna, są duże,
przestronne i nowoczesne. Dzięki
temu mieszkańcy gminy bez jakichkolwiek przeszkód będą mogli porozmawiać z dzielnicowym, złożyć
zawiadomienie o przestępstwie lub
wykroczeniu oraz uczestniczyć w innych czynnościach procesowych bez
konieczności wyjazdu do oddalonej
o kilka kilometrów KMP w Krośnie.
Ponadto reaktywacja posterunku
w Korczynie znacznie poprawi poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż policjanci pełnić będą
tu służbę także w nocy.
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Liczba etatów: 5

Powierzchnia posterunku: 140 mkw.

Adres posterunku:

38-420 Korczyna
ul. Rynek 14
tel. (13) 432-94-30
tel. resortowy 828-34-30

grudzień 2016 r.
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Wiśniowej
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie
Posterunek przywrócono 25 listopada 2016 r. razem z posterunkiem
w Korczynie. Otwarto go po konsultacjach społecznych w Wiśniowej, w których wzięło udział 60 osób. W otwarciu uczestniczyli: minister SWiA
Mariusz Błaszczak, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan
Lach, komendant wojewódzki Policji
w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta i wojewoda podkarpacki dr Ewa
Leniart.
Posterunek to 3 pomieszczenia, recepcja, dyżurka, szatnia, pomieszczenie
socjalne. Koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem to 21,3 tys. zł.

Liczba etatów: 5

Powierzchnia posterunku:
55,78 mkw.

Adres posterunku:

38-124 Wiśniowa, Wiśniowa 233/1, tel.(17) 276-53-74
Komendant powiatowy Policji
w Strzyżowie
mł. insp. Paweł Owiński:
– Ponowne uruchomienie posterunku
w Wiśniowej to odpowiedź na potrzeby
mieszkańców gminy, którzy zgłaszali

tę sprawę podczas konsultacji społecznych. Bez wątpienia mieszkańcy będą
mieć ułatwiony kontakt z policjantami,
a to przełoży się na podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród
mieszkańców gminy Wiśniowa.
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Lubrańcu
POLICJA 997

w strukturze Komendy Miejskiej Policji we Włocławku
Posterunek przywrócono 29 listopada 2016 r. Otwarto go po konsultacjach społecznych w Lubrańcu,
w których wzięło udział 60 osób.
W otwarciu uczestniczyli komendant
wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp.
Paweł Spychała i wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
Posterunek to 3 pomieszczenia biurowe, sanitariat i pomieszczenie techniczne. Obok budynku znajduje się
garaż. Koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem to 130 tys. zł.
P.o. kierownika Posterunku Policji
w Lubrańcu
asp. sztab. Andrzej Gańczak:
– Odtworzenie posterunku przysłuży
się poprawie bezpieczeństwa w mieście
i na terenie wiejskim. Bliższy dostęp
do policjantów, którzy pracują w danym rejonie, pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności. Umiejscowienie budynku
blisko instytucji samorządowych pozwoli mieszkańcom na załatwienie
spraw w krótkim czasie, a policjanci
będą podejmować szybciej interwencje.
To, że instytucja jest w pobliżu miejsca
zamieszkania społeczności lokalnej, pozwala na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a to jeden
z elementów przyczyniających się do
lepszej współpracy między społeczeństwem a Policją.
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Liczba etatów: 5

Powierzchnia posterunku: 98 mkw.

Adres posterunku:

87-890 Lubraniec, ul. Nowomiejska 12
tel. (54) 414-59-40, tel. resortowy 753-59-40

grudzień 2016 r.
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Dygowie

grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu
Posterunek przywrócono 5 grudnia
2016 r. W otwarciu wzięli udział: minister SWiA Mariusz Błaszczak, zastępca komendanta głównego Policji
nadinsp. Jan Lach, komendant wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp.
Jacek Cegieła i wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski.
Posterunek, mimo że zlokalizowany
w przedwojennym budynku, przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Ma 3 pomieszczenia biurowe,
pokój kontaktowy i socjalny. Prace objęły przebudowę i remont domu, termomodernizację, wymianę okien,
drzwi i poszycia dachowego, wymianę
instalacji sanitarnej, c.o. i elektrycznej.
Łączna kwota tych prac to 312 tys. zł.

Liczba etatów: 5

Powierzchnia posterunku:
214 mkw.

Adres posterunku:

78-113 Dygowo, ul. Kołobrzeska 24, tel. (94) 353-36-64

Kierownik Posterunku Policji
w Dygowie
st. asp. Radosław Więcek:
– Wcześniej Dygowo było obsługiwane przez jednostkę Policji w Ustroniu Morskim, teraz otrzymało własny
posterunek. Warunki pracy mamy
bardzo dobre, chyba nawet najlepsze
w powiecie, budynek jest gruntownie
odnowiony. To ważne, żeby mieszkańcy mieli blisko siebie policjantów,
którzy będą mogli zadbać o ich bezpieczeństwo.
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Chodczu
POLICJA 997

w strukturze Komendy Miejskiej Policji we Włocławku
Posterunek przywrócono 6 grudnia
2016 r. razem z posterunkiem w Lubieniu Kujawskim. Otwarto go po konsultacjach społecznych, w których
brało udział około 90 osób. W otwarciu
uczestniczyli: wiceminister SWiA
Jarosław Zieliński, I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp.
Paweł Spychała, wojewoda kujawskopomorski Mikołaj Bogdanowicz i komendant główny Państwowej Straży
Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.
Posterunek ma 4 pomieszczenia biurowe, 2 łazienki, pomieszczenie socjalne, poczekalnię, szatnię i łazienkę
z prysznicem. Obok znajdują się 2 garaże wolnostojące. Koszty wyremontowania i dostosowania posterunku do
potrzeb Policji to ponad 212 tys. zł.
P.o. kierownika Posterunku Policji
w Chodczu
asp. sztab. Jacek Rosiak:
– Policja blisko społeczeństwa – to
hasło, które przyświecać będzie odtworzonemu posterunkowi Policji. To bardzo ważne, że będziemy blisko mieszkańców. Pozwoli to na bezpośredni,
bezkolizyjny i szybki kontakt społeczeństwa z policjantami i załatwienie
nurtujących spraw jak najszybciej. Dla
wielu mieszkańców, szczególnie terenów wiejskich, to bardzo dogodne rozwiązanie. Zlokalizowanie w pobliżu
wielu ważnych instytucji również stanowić będzie dobre rozwiązanie.
Policjanci, służąc w rejonie miasta
i gminy, szybciej będą podejmować
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Liczba etatów: 6

Powierzchnia posterunku:
92 mkw.
Adres posterunku:

87-860 Chodecz
ul. Kościelna 9
tel. (54) 414-57-90
tel. resortowy
753-13-10

interwencje. Te okoliczności z pewnością podniosą poczucie bezpieczeństwa
i bezpośrednio wpłyną na jego stan
faktyczny.

grudzień 2016 r.
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Lubieniu
Kujawskim
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komendy Miejskiej Policji we Włocławku
Posterunek przywrócono 6 grudnia
2016 r. razem z posterunkiem w Chodczu. Otwarto go po konsultacjach społecznych, w których brało udział około
100 osób. W otwarciu wzięli udział:
wiceminister SWiA Jarosław Zieliński,
I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy
insp. Paweł Spychała, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz
i komendant główny Państwowej
Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.
Posterunek jest dwukondygnacyjny
i podpiwniczony. Ma 5 pomieszczeń
biurowych, 2 łazienki, pomieszczenie
socjalne, poczekalnię i garaż w pomieszczeniu piwnicznym. Koszty inwestycji łącznie z wyposażeniem to
ponad 176 tys. zł.
P.o. kierownika Posterunku Policji
w Lubieniu Kujawskim
mł. asp. Łukasz Sawicki:
– Współpraca między społeczeństwem a Policją to niezwykle istotny
element. Jedną z przesłanek, które
temu służą, jest z pewnością funkcjonowanie posterunku w pobliżu
miejsca zamieszkania lokalnej społeczności. Bliska lokalizacja pozwala również na bezpośredni, łatwy i szybki
dostęp osób zainteresowanych do policjantów i załatwienie istotnych
spraw na miejscu. Z kolei policjanci
będą mieli możliwość szybszego podejmowania interwencji na podległym

Liczba etatów: 6

Powierzchnia posterunku: 160 mkw.

Adres posterunku:

87-840 Lubień Kujawski, ul. Szkolna 44, tel. (54) 414-59-30
tel. resortowy 753-18-10
terenie. Odtworzenie posterunku Policji z całą pewnością pozwoli na poprawę stanu bezpieczeństwa wśród
mieszkańców.
39
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Drzewicy
POLICJA 997

grudzień 2016 r.

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
Posterunek przywrócono 7 grudnia
2016 r., otwarto go po konsultacjach
społecznych. W otwarciu wzięli udział
m.in. komendant wojewódzki Policji
w Łodzi insp. Andrzej Łapiński i jego
zastępca insp. Dariusz Walichnowski,
komendant powiatowy Policji w Opocznie insp. Marek Grzegory-Roróg i prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939 r. Jarosław Olbrychowski. Posterunek ma pokoje przyjęć interesantów,
prysznic, pomieszczenie kuchenne i parking. Jest przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Modernizację
posterunku rozpoczęto w listopadzie
2016 r., wykonano termoizolację oraz
wymianę instalacji grzewczej i elektrycznej. Koszt inwestycji to 360 tys. zł.
Komendant Powiatowy Policji
w Opocznie
insp. Marek Grzegory-Roróg:
– Otworzenie posterunku Policji
w myśl oczekiwań społecznych mieszkańców i władz samorządowych gmin
Drzewica i Poświętne powinno przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców tego regionu.
Ważna jest też łatwiejsza dostępność
policjantów dla mieszkańców, którzy
oczekiwali powrotu Policji do ich
miasta. Od 2000 r. w Drzewicy funkcjonował komisariat Policji, a od 2006
siedzibą drzewickich policjantów był
właśnie budynek przy ul. Sikorskiego.
W 2015 roku podjęto decyzję, aby
w miejsce komisariatu powstało
Ogniwo Prewencji KPP w Opocznie
z siedzibą w Drzewicy. Jednak ten pomysł nie spodobał się ani lokalnym
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Liczba etatów: 9

Powierzchnia posterunku:
176 mkw.

Adres posterunku:

26-340 Drzewica, ul. Sikorskiego 2
tel. (48) 375-60-07
tel. resortowy 846-34-13
władzom, ani mieszkańcom. Budynek
przekazało na ten cel miasto, a samorząd zaoferował pomoc finansową na
remont pomieszczeń, które od lat nie
były odnawiane. Jest już termoizolacja,
natomiast pomieszczenia biurowe wymagają kompleksowego odnowienia,
począwszy od wymiany całej instalacji

elektrycznej i grzewczej, po malowanie
ścian i wymianę umeblowania. Jesteśmy przekonani, że odnowiony budynek będzie przez kolejne lata służył
mieszkańcom, a obecność policjantów
na miejscu przyczyni się do poprawy
poczucia bezpieczeństwa społeczności
lokalnej.
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Szumowie

grudzień 2016 r.

POLICJA 997

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie
Przywrócenie posterunku nastąpiło
8 grudnia 2016 r. po konsultacjach
społecznych w Szumowie, w których
wzięły udział 222 osoby. W otwarciu
posterunku uczestniczyli m.in.: sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, zastępca komendanta głównego
Policji nadinsp. Helena Michalak, komendant wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, dyrektor Biura Prewencji KGP
insp. Dariusz Minkiewicz, komendant
główny Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Leszek Suski i wojewoda
podlaski Bohdan Paszowski.
W posterunku znajdują się 3 pomieszczenia biurowe, pomieszczenie
socjalne, serwerownia i sanitariat.
Obok jest garaż. Prace adaptacyjno-remontowe wyniosły 90 tys. zł. Koszty
wyposażenia teleinformatycznego to
38 tys. zł, a biurowego – 18 tys. zł.
Funkcjonariusze posterunku otrzymali też nowy radiowóz.
Kierownik Posterunku Policji
w Szumowie
asp. sztab. Robert Bielicki:
– Dopiero się urządzamy w posterunku, do dyspozycji mamy parterową
część budynku, na górze znajdują się
mieszkania policyjnych emerytów. Posterunek jest czynny w godzinach wyznaczonych grafikiem. Mamy nadzieję,
że przywrócony posterunek przyczyni
się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Szumowa.

Liczba etatów: 5

Powierzchnia posterunku:
57 mkw.

Adres posterunku:

18-305 Szumowo, ul. XXX-lecia 5, tel. (86) 474-10-22
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PRZYWRÓCONE POSTERUNKI

Posterunek Policji w Koszęcinie
POLICJA 997

w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu

42

Posterunek został przywrócony
12 grudnia 2016 r. po konsultacjach
społecznych, w których uczestniczyły
władze samorządowe i 80 mieszkańców. W otwarciu posterunku wzięli
udział: I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk,
komendant wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, poseł
na Sejm RP Andrzej Gawron i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
Posterunek znajduje się w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej, ma cztery
pomieszczenia służbowe i serwerownię.
Koszty remontu i przystosowania pomieszczeń wyniosły łącznie ponad
260 tys. zł. Remont obiektu i część wyposażenia technicznego sfinansowano
ze środków Urzędu Gminy w Koszęcinie, a pozostałe wyposażenie zakupiła
KWP w Katowicach.

Liczba etatów: 6

Kierownik Posterunku Policji
w Koszęcinie
asp. sztab. Sebastian Michoń:
– Posterunek wcześniej mieścił się
w innym miejscu, teraz mamy pomieszczenia w budynku straży pożarnej. Pokoje są odnowione, mamy nowy sprzęt
i radiowóz, warunki służby są więc bez
porównania lepsze niż w poprzedniej
lokalizacji.

Adres posterunku:

Powierzchnia posterunku:
112 mkw.

42-286 Koszęcin, ul. Sienkiewicza 1
tel. (34) 333-25-30, (34) 333-25-33/34
tel. resortowy 858-35-32/33

grudzień 2016 r.
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ZMODERNIZOWANE KOMISARIATY I KOMENDY

Komisariat Policji w Radlinie
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

podlega Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim
Zmodernizowany komisariat został
otwarty 9 lutego 2016 r. W otwarciu
wzięli udział m.in.: zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, komendant
powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim insp. Krzysztof Justyński, komendant Komisariatu Policji w Radlinie
podinsp. Adam Grobelny, burmistrz
Radlina Barbara Magiera, dziekan dekanatu ks. Janusz Badura oraz zastępca
przewodniczącego Rady Miasta Radlin
Piotr Hetman.
Modernizacja była możliwa dzięki
wsparciu miasta Radlin, które pokryło
koszty remontu budynku wynoszące
2,3 mln zł. Posterunek znajduje się
w czterokondygnacyjnym budynku
przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się tam
50 pomieszczeń służbowych i pomieszczenia socjalne. Obok budynku jest
parking.
Komendant Komisariatu Policji
w Radlinie
podinsp. Adam Grobelny:
– Wyremontowane pomieszczenia
nowej siedziby komisariatu oferują
przestrzeń dostosowaną do działań
oraz wiele udogodnień pozwalających
na kreatywną pracę policjantów. Dogodna lokalizacja budynku oraz właściwa aranżacja punktu recepcyjnego
i innych pomieszczeń w sposób znaczący wpłynęły na poprawę jakości obsługi obywatela. Dzięki zmianie siedziby możemy więc efektywniej pracować, a jednocześnie jesteśmy lepiej
postrzegani przez społeczeństwo.

Liczba etatów: 28

Powierzchnia użytkowa:
1000 mkw.

Adres komisariatu:

44-310 Radlin, ul. Mariacka 93
tel. (32) 414-57-10, (32) 410-83-07

Wcześniej
komisariat
mieścił się
w budynku przy
ul. Solskiego 15
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Komisariat Policji III w Gliwicach
podlega Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach
Budowa obiektu rozpoczęła się
w 2014 r. W otwarciu, które nastąpiło
16 lutego 2016 r., wzięli udział m.in.:
ówczesny komendant wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Jarosław
Szymczyk, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach insp.
Piotr Kucia, prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz oraz zastępca prezesa
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach Agnieszka Kostempska.
W trzykondygnacyjnym przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku znajdują się m.in.:
pomieszczenie dla osób zatrzymanych,
pokój okazań, sala narad i prysznice.
Obok jest zaplecze garażowo-warsztatowe, czterostanowiskowy garaż oraz
miejsce parkingowe na kilkanaście
pojazdów.
Koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem wyniósł prawie 14,7 mln zł.
Działkę o powierzchni 2707 mkw. nieodpłatnie przekazało miasto Gliwice.
Komendant Komisariatu Policji III
w Gliwicach
mł. insp. Jarosław Milczyński:
– Inwestycja znacznie podniosła
standard pracy policjantów i, co ważniejsze, komfort odwiedzających jednostkę obywateli. Biorąc pod uwagę,
że wizerunek formacji budujemy
głównie w bezpośrednim kontakcie
z ludźmi, to takie przedsięwzięcia, jak
to okazują się inwestycją wykraczającą
daleko poza logistykę.
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Liczba etatów: 65

(planowane powiększenie o kolejne 10)

Powierzchnia budynku:
2260 mkw.

Adres komisariatu:

44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 20
tel. (32) 239-03-00

Wcześniej
komisariat
mieścił się
w budynku
przy ul.
Akademickiej 14

POLICJA 997

grudzień 2016 r.
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Komisariat Policji w Kłomnicach
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

podlega Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie
Budowa obiektu rozpoczęła się
w 2013 r. W otwarciu, które nastąpiło
2 marca 2016 r., wzięli udział m.in.:
ówczesny zastępca dyrektora Gabinetu
Komendanta Głównego Policji insp.
Robert Sudenis, zastępca komendanta
wojewódzkiego Policji w Katowicach
insp. Piotr Kucia, komendant miejski
Policji w Częstochowie mł. insp. Sławomir Litwin, ówczesny komendant
Komisariatu Policji w Kłomnicach podinsp. Jacek Pluta oraz wójt gminy
Kłomnice Piotr Juszczyk. W uroczystości wziął również udział ówcześnie
p.o. komendanta wojewódzkiego Policji
w Kielcach insp. Artur Bednarek.
Koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem wyniósł ponad 6,9 mln zł. Działkę
o powierzchni 1653 mkw. w zarząd Policji przekazał Urząd Gminy Kłomnice.
W trzykondygnacyjnym budynku
znajduje się 61 pomieszczeń, w tym
30 biurowych, m.in. recepcja i niebieski
pokój. Pozostałe to pomieszczenia socjalne, m.in. siłownia i prysznice. Obok
znajdują się garaże, wiaty garażowe,
myjnia i parking.
Komendant Komisariatu Policji
w Kłomnicach
kom. Tomasz Kowalczyk:
– Warunki, w jakich pracują obecnie
policjanci, zmieniły się diametralnie.
Trudno je wręcz porównywać do tych,
w jakich pracowali wcześniej. Nowy komisariat spełnia wymagania współczesnej architektury o charakterze użyteczności publicznej, jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Liczba etatów: 52

Powierzchnia użytkowa budynku:
1168 mkw.

Adres komisariatu:

42-270 Kłomnice, ul. Częstochowska 34
tel. (34) 369-08-10
Bardzo wysoki standard obiektu pozwala
na właściwą obsługę interesantów. Służy
on przede wszystkim społeczeństwu,
ale również policjantom, którzy pełnią
w nim codzienną służbę. Niewątpliwie
inwestycja ogromnie poprawiła warunki
służby policjantów, ale także podniosła
standard obsługi mieszkańców gmin
znajdujących się w rejonie działania Komisariatu Policji w Kłomnicach.

Wcześniej komisariat mieścił się
w budynku przy ul. Strażackiej 18
45
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Komisariat Policji I w Zabrzu

POLICJA 997

podlega Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu
Modernizacja rozpoczęła się w 2013
roku. W jej ramach w budynku zamontowano termoizolację, wymieniono instalację grzewczą, stolarkę
okienną i drzwiową, częściowo zmodernizowano dach oraz odrestaurowano elementy zabytkowe, m.in. stiuki,
mozaikę na podłodze w holu i drewniane schody. Zaadaptowano piwnice
i przebudowano pomieszczenia biurowe. Otwarcie komisariatu nastąpiło
25 maja 2016 r. W otwarciu wzięli
udział m.in.: I zastępca komendanta
wojewódzkiego Policji w Katowicach
insp. Roman Rabsztyn, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, prezydent
miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik oraz przedstawiciel Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Koszt inwestycji wyniósł ponad
3,4 mln zł. Był tak wysoki głównie ze
względu na wiek budynku, który powstał w 1900 r. i fakt, że w 1990 roku
został wpisany na listę Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Większość
kosztów poniosła Policja, ale modernizacja została wsparta także przez
miasto Zabrze kwotą przekraczającą
0,5 mln zł oraz przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekazał na
ten cel ponad 230 tys. zł.
W trzykondygnacyjnym budynku
znajdują się: recepcja, pokój dla osób
zatrzymanych, sala odpraw, dyżurka,
prysznice, aneksy kuchenne i szatnie.
Do dyspozycji policjantów oddano
także garaż i parking.
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Liczba etatów: 53

Powierzchnia budynku:
953,3 mkw.

Adres komisariatu:

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 53, tel. (32) 370-35-10

Komendant miejski Policji
w Zabrzu
insp. Dariusz Wesołowski:
– Modernizacja wpłynęła na poziom
jakości przyjęć interesantów. Dodatkowo
poprawione zostały warunki pełnienia
służby przez funkcjonariuszy i warunki
pracy pracowników, co przełożyło się
bezpośrednio na ich efektywność i pośrednio wzrost zaufania do Policji.

Przed modernizacją

grudzień 2016 r.
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Komisariat Policji II w Zabrzu
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

podlega Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu
Modernizację rozpoczęto w 2013 roku.
W jej ramach w budynku zamontowano
termoizolację, wymieniono instalację
grzewczą, stolarkę okienną i drzwiową.
Zaadaptowano strych i przebudowano
pomieszczenia biurowe. Budynek jest
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 20 lipca 2016 r. w otwarciu wzięli
udział m.in.: komendant wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, zastępca komendanta wojewódzkiego
Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia,
prezydent miasta Zabrze Małgorzata
Mańka-Szulik oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Trzykondygnacyjny budynek, w którym
mieści się komisariat, powstał w 1928
roku. Znajdują się w nim recepcja, pokój
dla osób zatrzymanych, dyżurka, sala odpraw, a także prysznice, aneks kuchenny
i szatnie. Na zewnątrz budynku jest parking. Większość kosztów modernizacji
poniosła Policja, ale została ona dofinansowana także przez miasto Zabrze oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Komendant miejski Policji
w Zabrzu
insp. Dariusz Wesołowski:
– Modernizacja to korzyść dla interesantów, policjantów i pracowników. Lepsze warunki to efektywniejsza praca i lepszy kontakt ze społeczeństwem. To z kolei
ma bezpośrednie przełożenie na poziom
zaufania, jakim obdarzają nas obywatele.

Liczba etatów: 60

Powierzchnia użytkowa:
650 mkw.

Adres komisariatu:

41-800 Zabrze, ul. Trocera 36, tel. (32) 370-36-10
Przed modernizacją
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Komisariat Policji I w Łodzi
podlega Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi
Budowę komisariatu rozpoczęto
9 lipca 2014 r. po konsultacjach społecznych. Komisariat otwarto 28 września 2016 roku. W uroczystości wzięli
udział: sekretarz stanu w MSWiA
Jarosław Zieliński, komendant główny
Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk
i komendant wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.
Budynek komisariatu mieści się na
tyłach KMP w Łodzi. Znajdują się
w nim m.in. siłownia, prysznice, kuchnia, strzelnica i garaż podziemny.
Przed jednostką jest parking dla 114
pojazdów. Budynek jest dostępny dla
osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem to ponad 28 mln zł.
Komendant miejski Policji
w Łodzi
insp. Paweł Karolak:
– Jestem przekonany, że wygląd i poziom wyposażenia nowego obiektu
napawają szczególnym zadowoleniem
wszystkich, którzy pamiętają, z jakimi
problemami borykał się KP I usytuowany w kamienicy przy al. Kościuszki.
Fakt, że był to budynek przejściowy
i docelowo nie nadawał się do dalszej
eksploatacji, zadecydował o rozpoczęciu budowy na działce na tyłach KMP
w Łodzi. Bardzo się cieszę, że policjanci będą pełnić służbę w nowoczesnym budynku w komfortowych warunkach pracy, co z pewnością będzie
miało wpływ na podniesienie jakości
obsługi obywateli.
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Liczba etatów: 181

Powierzchnia komisariatu:
4470 mkw.

Adres komisariatu:

90-114 Łódź
ul. Sienkiewicza 28/30
tel. (42) 665-14-00/01

Wcześniej komisariat mieścił się
w budynku przy al. Kościuszki 19

POLICJA 997

grudzień 2016 r.
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Komisariat Policji w Szubinie
grudzień 2016 r.

POLICJA 997

podlega Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią
Budowę komisariatu rozpoczęto
24 czerwca 2015 r. Komisariat otwarto
5 grudnia 2016 r., w uroczystości
wzięli udział: komendant wojewódzki
Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, starosta powiatu nakielskiego
Tomasz Miłowski i burmistrz miasta
Szubin Artur Michalak.
Budynek ma 2 kondygnacje i podpiwniczenie. Znajdują się w nim recepcja, pdoz, siłownia i 3 pomieszczenia socjalne. Obok są myjnia, garaże
i parkingi. Budynek przystosowano
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem to 5,9 mln zł
Komendant Komisariatu Policji
w Szubinie
nadkom. Dariusz Liss:
– Policjanci pełniący służbę w komisariacie są bardzo zadowoleni z warunków, w jakich obecnie pracują. Obiekt
jest nowoczesny i w pełni zaspokaja
potrzeby Policji i mieszkańców. Komisariat pod względem architektonicznym jest budynkiem na miarę XXI w.

Liczba etatów: 40

Powierzchnia budynku:
875 mkw.

Adres komisariatu:

89-200 Szubin, ul. Sportowa 9
tel. (52) 391-16-10, (52) 391-16-21
tel. resortowy 752-42-00, 752-42-21

49

50.ws8_Layout 1 22.12.2016 11:04 Strona 50

ZMODERNIZOWANE KOMISARIATY I KOMENDY

Komenda Powiatowa Policji
w Gryfinie
podlega Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
Nowy budynek komendy otwarto
22 lipca 2016 r. W uroczystości wzięli
udział: zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak,
komendant
wojewódzki
Policji
w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła,
wicewojewoda zachodniopomorski
Marek Subocz i starosta gryfiński Wojciech Konarski.
W budynku mieszczą się m.in.:
pdoz, recepcja, siłownia, strzelnica,
natryski, a na każdym piętrze pomieszczenie kuchenne. Obok komendy znajdują się garaże, parking,
budynek garażowy z myjnią i budynek
dla psów policyjnych wraz z zapleczem. Komenda jest przystosowana
dla osób niepełnosprawnych. Koszt
inwestycji łącznie z wyposażeniem to
17 mln zł.
I zastępca komendanta powiatowego Policji w Gryfinie
nadkom. Mariusz Łętowski:
– Stary budynek komendy nie spełniał już żadnych norm, to budowla
sprzed wojny, do której dostawiano
kolejne skrzydła. Teraz, w nowym budynku komendy, mamy zapewnione
bardzo dobre warunki służby i pracy,
są zamontowane wszelkie systemy
bezpieczeństwa i wyposażenie potrzebne w codziennej służbie. Aż przyjemnie pracować w tak nowoczesnej
siedzibie komendy.
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Liczba etatów: 101

Powierzchnia użytkowa:
2000 mkw.

Adres komendy:

74-100 Gryfino
ul. Policyjna 2
tel. (91) 432-68-11/12
faks (91) 432-68-13
tel. resortowy 782-35-12

Wcześniej komenda mieściła się
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9

POLICJA 997

grudzień 2016 r.
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Komenda Powiatowa Policji
w Krośnie Odrzańskim

grudzień 2016 r.

POLICJA 997

podlega Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie Wielkopolskim
Nową siedzibę komendy otwarto
23 listopada 2016 r. W uroczystości
wzięli udział: wiceminister SWiA Jarosław Zieliński, zastępca komendanta
głównego Policji nadinsp. Helena Michalak i komendant wojewódzki Policji
w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jarosław Janiak.
Komendę wykonano zgodnie z Księgą
Standaryzacji Komend i Komisariatów
Policji Polskiej. Budynek ma 3 kondygnacje i jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Komenda ma m.in.
strzelnicę kulową, kompleks szatni, pomieszczenia socjalne i siłownię. Są też
garaże i kojce dla psów. Prace związane
z budową zostały sfinansowane ze środków budżetowych Policji i wyniosły
20 mln złotych.
I zastępca komendanta
powiatowego Policji
w Krośnie Odrzańskim
mł. insp. Zenon Osajca:
– Stary budynek komendy był dużą
kamienicą z początku XX w., bardzo
już wysłużoną. Obecne warunki pracy
i służby mamy wręcz nieporównywalne z poprzednimi, a przede wszystkim więcej miejsca, co na pewno jest
też wygodą dla przychodzących do nas
obywateli. Dzięki strzelnicy na miejscu
policjanci nie muszą tracić całego dnia
na wyjazdowe szkolenia strzeleckie,
a po służbie mogą ćwiczyć w dobrze
wyposażonej siłowni.

Liczba etatów: 94

Powierzchnia budynku: 3000 mkw.

Adres komendy:

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Sienkiewicza 22
tel. (68) 383-31-11

Wcześniej komenda mieściła się przy
ul. Świerczewskiego 17
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JEDNOSTKA POLICJI

PP w Bakałarzewie
PP w Łysych
PP w Kampinosie
PP w Lesznie
PP w Kargowej
PP w Dobiegniewie
PP w Świnoujściu
PP w Suścu
PP w Czyżewie
PP w Chmielniku
PP w Dragaczu
PP w Bukowcu
PP w Korytnicy
PP w Zbuczynie
PP w Sobolewie
PP w Maciejowicach
PP w Miastkowie Kościelnym
PP w Szlichtyngowej
PP w Godzieszach Wielkich
PP w Blizanowie
PP w Liskowie
PP w Lubaszu
PP w Drawsku
PP w Nowym Mieście nad Wartą
PP w Czarnej Białostockiej
PP w Korczynie
PP w Wiśniowej
PP w Lubrańcu
PP w Dygowie
PP w Chodczu
PP w Lubieniu Kujawskim
PP w Drzewicy
PP w Szumowie
PP w Koszęcinie
KP w Radlinie
KP III w Gliwicach
KP w Kłomnicach
KP I w Zabrzu
KP II w Zabrzu
KP I w Łodzi
KP w Szubinie
KPP w Gryfinie
KPP w Krośnie Odrzańskim

DATA OTWARCIA
6.06.2016 r.
15.06.2016 r.
1.07.2016 r.
1.07.2016 r.
4.07.2016 r.
11.07.2016 r.
7.09.2016 r.
12.09.2016 r.
15.09.2016 r.
26.09.2016 r.
30.09.2016 r.
30.09.2016 r.
3.10.2016 r.
3.10.2016 r.
3.10.2016 r.
3.10.2016 r.
3.10.2016 r.
17.10.2016 r.
26.10.2016 r.
26.10.2016 r.
26.10.2016 r.
26.10.2016 r.
26.10.2016 r.
26.10.2016 r.
20.11.2016 r.
25.11.2016 r.
25.11.2016 r.
29.11.2016 r.
5.12.2016 r.
6.12.2016 r.
6.12.2016 r.
7.12.2016 r.
8.12.2016 r.
12.12.2016 r.
9.02.2016 r.
16.02.2016 r.
2.03.2016 r.
25.05.2016 r.
20.07.2016 r.
28.09.2016 r.
5.12.2016 r.
22.07.2016 r.
23.11.2016 r.

WOJEWÓDZTWO

podlaskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
lubuskie
lubuskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podlaskie
świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
lubuskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
podlaskie
podkarpackie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
podlaskie
śląskie
śląskie
śląskie
śląskie
śląskie
śląskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubuskie

