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UROCZYSTE OTWARCIE WYREMONTOWANEJ I
ZMODERNIZOWANEJ SIEDZIBY KPP W OŁAWIE
18 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Zabytkowy
obiekt został oddany po rozbudowie i modernizacji realizowanej w latach 2013 - 2015, w ramach
Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 11,5
mln zł. Projekt zrealizowano przy współpracy z lokalnym samorządem, który przekazał działkę pod
inwestycję oraz sﬁnansował projekt. Kilkuletnie starania i prowadzone prace przyniosły efekt w
postaci oﬁcjalnie otwartej wczoraj, jednej z najnowocześniejszych jednostek Policji.
W uroczystości, która rozpoczęła się na oławskim Rynku, oprócz kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Oławie
oraz funkcjonariuszy i pracowników tej jednostki, udział wzięli również m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we
Wrocławiu insp. Tomasz Miłkowski, Starosta Oławski Zdzisław Brezdeń, Burmistrz Oławy Tomasz Frischmann, Wójt Gminy
Oława Jan Kownacki, Burmistrz Jelcza – Laskowic Bogdan Szczęśniak, Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski, a także
przedstawiciele służb i instytucji, na co dzień współpracujących z oławską Policją i zaproszeni goście oraz mieszkańcy.
Po okolicznościowych przemówieniach, poświęceniu obiektu oraz uroczystym przecięciu wstęgi, wszyscy zaproszeni goście
mieli możliwość obejrzenia od środka wyremontowanej i zmodernizowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Oławie.
Rozbudowa i modernizacja siedziby oławskiej Policji, to przede wszystkim lepsza jakość obsługi interesantów. Duży nacisk
położono też na rozwiązania poprawiające warunki przyjmowania mieszkańców. To m.in. przyjazna dla interesanta strefa
recepcyjna, a także infrastruktura dla osób niepełnosprawnych.
Nie bez znaczenia jest też poprawa warunków pracy samych funkcjonariuszy i pracowników tej jednostki Policji, co
niewątpliwie wpłynie pozytywnie na dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i ich kontakt z Policją.
Nowoczesne stanowisko kierowania, pomieszczenia służbowe, sala konferencyjna oraz wyposażenie jednostki, robią
imponujące wrażenie. Niewątpliwie możemy mówić obecnie o jednej z najnowocześniejszych jednostek Policji.
Obiekt Komendy Powiatowej Policji w Oławie, położony w centrum (historycznej części) miasta, jest budynkiem zabytkowym.
Wybudowany został w 1912 roku. Współtworzy on pierzeję rynkową. Do 1980 roku, oprócz Policji, w budynku tym swoją
siedzibę miała również prokuratura rejonowa. W latach 2010 – 2011 ze względów estetycznych, a także technicznych,
budynek został poddany rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007 – 2013. Wykonano wtedy
remont dachu, elewacji oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Środki ﬁnansowe w wysokości ponad 1,5 miliona
złotych pozyskano na ten cel głównie z funduszy unijnych, przy udziale budżetu Państwa.
W 2013 roku podjęto dalsze działania w sprawie rozbudowy siedziby oławskiej Policji. W ramach Programu Standaryzacji
Komend i Komisariatów Policji rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego polegającego m.in. na: modernizacji dotychczas

użytkowanego obiektu, dobudowie nowego skrzydła budynku, w którym zlokalizowano wielostanowiskowy garaż, a także
wyposażeniu jednostki w nowy sprzęt kwaterunkowy, biurowy oraz teleinformatyczny. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko
11,5 mln zł. Zrealizowano ją przy współpracy z lokalnym samorządem, który przekazał działkę pod inwestycję oraz
sﬁnansował projekt. W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych, powierzchnia użytkowa siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Oławie wzrosła z blisko 1700 do ponad 2900 m2.
Na zakończenie wczorajszych uroczystości policjantom wręczono również kluczyki do dwóch nowych oznakowanych
radiowozów zakupionych ze środków samorządowych gminy Jelcz Laskowice, miasta i gminy Oława oraz gminy Domaniów.
(KWP we Wrocławiu / mw)
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