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Wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowej komendy policji
20.11.2013.

CHOSZCZNO Akt erekcyjny, choszczeński glejt i hejnał, kilka monet, lokalne gazety, cyfrowa
dokumentacja budynku oraz aktualna lista policjantów i pracowników komendy to wszystko w mosiężnej
łusce wmurowane zostało jako kamień węgielny nowej siedziby policji. &ndash; Gdyby włodarze miasta
nie przekazali działki to marzenia o tej inwestycji trzeba by było odłożyć na kolejnych kilkadziesiąt lat
&ndash; mówił na poniedziałkowej uroczystości zastępca komendanta głównego policji nadinsp.
WOJCIECH OLBRYŚ. Koszt budowy komendy wyniesie około 12 mln złotych, a sfinansowana zostanie z
programu standaryzacji komend i komisariatów policji.

Na poniedziałkowe wmurowanie kamienia węgielnego zjechali do Choszczna
przedstawiciele całej zachodniopomorskiej policji, byli też posłowie STEFAN STRZAŁKOWSKI i PAWEŁ
SUSKI, wicewojewoda RYSZARD MIĆKO, wicemarszałek ANDRZEJ JAKUBOWSKI, a także przedstawiciele
zakładów pracy i instytucji z całego regionu.
Po podpisaniu aktu erekcyjnego wspomniane wyżej pamiątki włożono do
łuski, którą zaczopował choszczeński komendant mł. insp. IRENEUSZ WINNICKI.
Chwilę później wraz z zaproszonymi gośćmi zamurował ją przed wejściem
do przyszłej komendy. - My policjanci i pracownicy cywilni bardzo
cieszymy się z tego, że powstaje tak nowoczesny obiekt. Wielkrotnie dzieś wspominany komendant
ZENON ATRAS
(poprzednik Winnickiego &ndash; red.) przekonał włodarzy miasta do przekazania
działki, ale prawdziwy przełom w tym przedsięwzięciu nastąpił dopiero w
2010 roku, bo właśnie wtedy budowa znalazła się w planach komendy
wojewódzkiej. Byliśmy gotowi, ale nadal niepewni. Rok temu pojawił się u
nas wiceminister MSWiA i choć wtedy stwierdził, że budować trzeba, to
jednak ostateczna decyzja zapadła dopiero na wiosnę br. Dalej już poszło
jak z płatka, bo już w lipcu plac przekazaliśmy firmie Marbud, która
zapewnia, że już w czwartym kwartale przyszłego roku obiekt odda do
użytku &ndash; insp. Winnicki dziękował wszystkim tym, którzy wspierali to
przedsięwzięcie i już zaprosił wszystkich na otwarcie. &ndash; Obecność
obowiązkowa &ndash; podsumował.

Wśród zamurowanych pamiątek znalazł się również &bdquo;choszczeński glejt&rdquo;, w
którym zamieszczono dokładną informację o przekazaniu działki. Do tego
dołączono choszczeński hejnał, cyfrową dokumentację budynku, a także rys
historyczny i współczesne informacje o naszym mieście. O tę inwestycję zabiegali nie tylko sami policjanci, ale przede
wszystkim całe choszczeńskie społeczeństwo. Tu chciałbym podkreślić, że
chwili przekazania wartość działki, na której powstaje ten kompleks
wynosiła około jednego miliona złotych. Mimo wielu oponentów, którzy
uważali, że lepiej byłoby gdybyśmy środki ze sprzedaży tych działek
zainwestowali w przedsięwzięcia gminne, to jednak zdecydowanie
stanęliśmy po stronie wyżej wartości, czyli bezpieczeństwa mieszkańców
gminy. Myślę, że do dzisiaj choszcznianie nie zdają sobie sprawy z tego w
jak trudnych warunkach pracowali i pracują nasi stróże prawa. Że zbyt
często, zamiast zajmować się swoimi podstawowymi obowiązkami, musieli
zmagać się z problemami lokalowymi i sprzętowymi. Nie tak dawno
zamontowaliśmy w centrum miasta kamery monitorujące, a w obecnej
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komendzie stanowisko do kierowania nimi. To przedsięwzięcie też było
krytykowane i dobrze wiemy, że do dzisiaj są wśród nas takie osoby,
które uważają, że to policja w całości powinna finansować takie
przedsięwzięcie. Ja jednak uważam, że za to, by żyło się nam
bezpieczniej powinniśmy ponosić odpowiedzialność wszyscy razem &ndash; mówi
burmistrz ROBERT ADAMCZYK.
Przetarg na budowę wygrało Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane
MARBUD Sp. z o.o., a wartość inwestycji wynosi 11,6 mln zł. Budynek
będzie miał powierzchnię ponad 2300 m (piwnica, parter i piętro). W
podziemiach znajdą się m.in. strzelnica, sala ćwiczeń i szatnie. Na
parterze umiejscowiona zostanie sala odpraw, pokoje dzielnicowych,
dyżurka wraz z zapleczem, policyjna izba zatrzymań i pokoje przesłuchań,
natomiast na piętrze gabinety komendantów, pokoje biurowe wydziału
kryminalnego, zaplecze sanitarne, archiwum oraz kancelaria tajna. W
skład całej inwestycji wchodzą też garaże z myjnią, kojce dla psów oraz
plac manewrowy.
Tadeusz Krawiec
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