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23.10.2014.

CHOSZCZNO. Jutro (24 października) zapraszamy na uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Choszcznie. Około 13.00 ulicami Jagiełły, Wolności i Bohaterów Warszawy
przemaszeruje kolumna, którą poprowadzi Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Głównej Policji oraz
kompania reprezentacyjna Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Uroczystego otwarcia dokona minister
spraw wewnętrznych TERESA PIOTROWSKA. Policjanci zapraszają wszystkich do udziału w tej
uroczystości, a przede wszystkim do zwiedzania nowej placówki. Jutro do 17.00 każdy będzie mógł wejść
do komendy i zajrzeć do każdego pomieszczenia. &ndash; To jest najnowocześniejszy tego typu obiekt w
naszym w województwie. Naprawdę robi wrażenie &ndash; mówi komendant mł. insp. IRENEUSZ
WINNICKI.

O historii powstania tego obiektu napiszemy w jutrzejszej relacji, ale
warto przypomnieć, że pierwszy pomysł wyremontowania komendy przy ul.
Wyzwolenia zrodził się już w 2004 roku. W naszym archiwum znaleźliśmy
zdjęcie odręcznego projektu przedstawiającego koncepcję zmiany wejścia
do obecnej komendy. Jej autorem był ówczesny komendant insp. MIROSŁAW DENIS. W 2007 roku
kolejny komendant, insp. ZENON ATRAS
porzucił pomysł z remontem i zaczął zabiegać o przekazanie działki pod
budowę nowej siedziby. &ndash; Dokładnie 20 grudnia 2007 roku przekonałem
radnych do przekazania działki &ndash; przypomina burmistrz ROBERT ADAMCZYK.
Podkreśla, że najpierw zdecydowano, że nowa komenda stanie w miejscu,
gdzie obecnie znajduje się boisko Orlik, a w lutym 2008 roku zmieniono,
na tę, gdzie obecnie stoi nowy kompleks. Dopiero wtedy policjanci mogli
rozpocząć ubieganie się o środki na jej budowę. Całość sfinalizował
obecny komendant mł. insp. IRENEUSZ WINNICKI, który dokładnie 18 listopada ubiegłego roku
wmurował akt erekcyjny (czyt. artykuł WMUROWANO AKT EREKCYJNY POD BUDOWĘ NOWEJ KOMENDY
POLICJI ).
Podczas jutrzejszego uroczystego otwarcia, choszczeńscy stróże prawa
otrzymają też 13 nowych nieoznakowanych samochodów kia venga i
oznakowanych kia ceed. Samochody zostały zakupione w ramach programu
50/50 z budżetu policji i środków finansowych m.in. naszej gminy (czyt. W NOWEJ KOMENDZIE NOWE
SAMOCHODY ).
Tadeusz Krawiec

PS. Poniżej prezentujemy
kilka zdjęć z 2007 roku. Burmistrz R. Adamczyk i insp. Z. Atras na
sesji przekonują radnych do przekazania działki. Widzimy też warunki w
jakich wówczas policjanci pracowali, a także "słynne" przejście dla
pieszych, które po każdym deszczu było zalane wodą...
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UWAGA:
W związku z uroczystością otwarcia nowej siedziby choszczeńskich
policjantów w najbliższy piątek (24 października), w godzinach
6.00-16.00 dla ruchu kołowego zamknięty zostanie odcinek ulicy Bohaterów
Warszawy od skrzyżowania z ulicą Wolności do ulicy Kanałowej. Ponadto
między godziną 13.00 a 13.30 na czas przemarszu kompanii honorowej,
Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, policjantów i zaproszonych gości
nieprzejezdne będą odcinki ulic Jagiełły i Wolności.
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