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POSTERUNEK W MIKSTACIE OTWARTY
Kierownicy nowo powstałych Posterunków w Mikstacie, Bralinie i Opatowie odebrali do nich klucze z
rąk ministra Mariusza Błaszczaka.
W dniu wczorajszym, tj. 20.12.2017 roku o godz. 8 rano w Bralinie minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak dokonał
uroczystego otwarcia nowo powstałego Posterunku Policji. Klucze do podobnych posterunków odebrali też kierownicy z
Mikstatu i Opatowa. – To jeszcze nie koniec tego procesu, ten proces będzie trwał. Wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba,
będziemy przywracać posterunki policji, bo naszym celem, naszym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców –
zapowiedział minister.
Jeszcze kilka dni temu minister Mariusz Błaszczak miał przekazywać klucze do posterunków w Bralinie, Opatowie i Mikstacie
w podpoznańskim Obrzycku (powiat szamotulski), gdzie również otwierany jest dziś nowy posterunek, jednak dzięki
staraniom wiceminister w Ministerstwie Rozwoju poseł Andżeliki Możdżanowskiej taka uroczystość - z udziałem ministra
spraw wewnętrznych i administracji, minister Możdżanowskiej, komendanta głównego policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
oraz wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna - miała miejsce także w Bralinie.
- Dziś przywracamy do życia trzy posterunki policji – wyznał minister Mariusz Błaszczak. – Są też nowoczesne samochody
policyjne, które zostały ufundowane przy wsparciu samorządu terytorialnego. Wspólny cel nas łączy, łączy nas zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom naszego kraju. Chodzi o to, aby ci wszyscy, którzy czują jakieś zagrożenie, którzy mają jakieś
uwagi, mogli być przyjęci przez policję, chodzi o to, ażeby policja była bliżej ludzi, chodzi o to, żeby policjanci doskonale znali
teren, znali problemy, z jakimi spotykają się mieszkańcy. To jest metoda zapewnienia bezpieczeństwa, w związku z tym rząd
Prawa i Sprawiedliwości przygotował program modernizacji służb mundurowych, to są konkretne pieniądze, 9 mld 200 mln zł,
w ciągu czterech lat te pieniądze przeznaczone są na trzy płaszczyzny. Po pierwsze na infrastrukturę i dziś mamy przykład
finansowania z tych pieniędzy posterunków, wyremontowania tych budynków (…) To są pieniądze, które przeznaczamy na
nowoczesny sprzęt, to są pieniądze, które też przeznaczamy na wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy polskiej policji.
Minister przypomniał, że w przyszłym roku rząd przeznaczył 150 mln zł dla tych funkcjonariuszy, którzy otrzymują
wynagrodzenia z najniższych grup wynagrodzeń. – Zależy nam na tym, żeby do policji trafiali ci ludzie, którzy są przekonani
o tym, że służba w policji to jest właśnie ich powołanie życiowe, bo wszyscy doskonale wiemy, że to trudny zawód, że to
zawód wymagający poświęcenia i zaangażowania – przekonywał minister Błaszczak.
- Zadanie, jakie od blisko dwóch lat stawia przed polska policją kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele jest stosunkowo proste. To policja, która jest bliżej ludzi,
bliżej społeczeństwa i wsłuchana jest w ich głosy i odpowiadająca na ich potrzeby – podkreślał komendanta Szymczyk.
Dlatego też m.in. powstają nowe posterunki policji, praca dzielnicowego ma być odbiurokratyzowana, aby ,,jak najczęściej
spotykał się z mieszkańcami’’, uruchomiona też została Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. - Która pozwala
mieszkańcom poprzez stronę internetową policji sprawdzić, jaki jest stan zagrożenia w ich rejonie zamieszkania, ale też
wskazać te problemy i niepokojące sygnały, których doświadczają każdego dnia, dzięki czemu my możemy szybko i
skutecznie na nie reagować – mówił generał.
- Był taki czas, my to doskonale pamiętamy, że te posterunki były zamykane – przypomniał starosta kępiński Witold
Jankowski. Podobnie rzecz się miała z wieloma sądami rejonowymi. – Dzisiaj mamy sytuację zupełnie odwrotną i za to
dziękuję. Za tą dobrą zmianę, panie ministrze. Za to, że ta dobra zmiana jest nie tylko w policji, ale również w naszych
rodzinach. (…)
Uroczystego poświęcenia posterunku oraz dwóch nowych radiowozów, których zakup był możliwy dzięki wsparciu
finansowemu lokalnych samorządów (program 50 na 50, gdzie połowę środków na zakup wykładają samorządy a drugą
Komenda Główna Policji) dokonali kapelan kępińskiej policji ks. kan. Sławomir Nowak oraz proboszcz parafii w Bralinie ks.
Roman Krzyżaniak. Pierwszy z radiowozów został więc zakupiony przy wsparciu gminy Perzów (40.700 zł). Pojazd ten będzie
do dyspozycji dzielnicowych z Perzowa, którzy pracować będą na Posterunku w Bralinie. Do drugiego radiowozu dołożyły się
samorządy Łęki Opatowskiej, Rychtala i Trzcinicy (po 14.200 zł). Auto będzie do dyspozycji policjantów z posterunku w
Opatowie. Lokalne samorządy wsparły też remont budynków, gdzie zlokalizowane zostały nowe posterunki.
Klucze do nowych posterunków z rąk ministra Mariusza Błaszczaka odebrali ich kierownicy: w Bralinie mł. asp. Robert Fidyka,
w Łęce Opatowskiej (z/s w Opatowie) asp. sztab. Konrad Mierzwiak i w Mikstacie - asp. sztab. Mariusz Tomczak. W sumie w
ostatnim czasie w województwie wielkopolskim reaktywowano 10 posterunków policji, w skali kraju – 70. KGP wsparła je
dodatkowymi etatami.
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