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Choszczno - W nowej komendzie nowe samochody
01.07.2014.

CHOSZCZNO. Dziś w południe na placu budowy siedziby Komendy Powiatowej Policji burmistrz ROBERT
ADAMCZYK i skarbnik BARBARA KRÓL podpisali porozumienie w sprawie dofinansowania zakupu
policyjnych samochodów. Już niebawem policjanci zaczną jeździć co najmniej 13 nowymi pojazdami
marki kia.

Nim samorządowcy i policjanci przystąpili do podpisania umowy, TOMASZ LEWANDOWSKI
oprowadził wszystkich po terenie budowy. &ndash; Obiekt będzie wyjątkowy w
swoim rodzaju. Ładniejszy i praktyczniejszy od tego, który niedawno
oddano do użytku w Szczecinku &ndash; kierownik budowy zapewnił, że planowany
na koniec października termin oddania go do użytku, jest bardzo realny.
Porozumienie, z którego wynika, że m.in. gmina Choszczno w połowie
dofinansuje (36 tys. zł) zakup dwóch samochodów, najpierw podpisali
burmistrz ROBERT ADAMCZYK i skarbnik BARBARA KRÓL, a następnie komendant powiatowy podinsp.
IRENEUSZ WINNICKI oraz komendant wojewódzki insp. JAROSŁAW SAWICKI.
- Mogliśmy to spotkanie wyznaczyć w gabinetowym zaciszu, ale myślę, że
to miejsce zdecydowanie lepiej się do tego nadaje. Dzięki waszemu
wsparciu spełniło się kolejne nasze marzenie, które w zdecydowany sposób
przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, ale
także warunków pracy policjantów. Teraz do każdej akcji dojedziemy
szybciej i sprawniej &ndash; mówił I. Winnicki. Komendant wojewódzki
poinformował, że w wyniku tego porozumienia choszczeńska policja będzie
miała do dyspozycji około 900 tys. zł, a to da w efekcie co najmniej 13
lub 14 samochodów, w tym cztery nie oznakowane. &ndash; Wasz komendant
niedawno uznany został za jednego z najlepszych w kraju, a ostatnie badania
dowodzą, że ponad 89 procent mieszkańców dobrze ocenia pracę
policjantów. Nowa siedziba, nowe pojazdy, dziękuję wszystkim za to, że
tak przychylnym okiem patrzycie na nasza służbę &ndash; podsumował J.
Sawicki. Jego zastępca ds. logistycznych MAREK JASZTAL dodał, że w tym roku na inwestycje i obsługę
komendy trafi do Choszczna ponad 30 milionów złotych.
Tadeusz Krawiec
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