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W GARNIZONIE MAZOWIECKIM PRZYWRÓCONO DWA
POSTERUNKI POLICJI
Data publikacji 19.12.2016

W województwie mazowieckim 19 grudnia br. odbyła się uroczystość otwarcia dwóch
Posterunków Policji. Jednostki tego typu wracają tym razem do Zabrodzia w powiecie
wyszkowskim i do Jastrzębi w powiecie radomskim. W uroczystości symbolicznego wręczenia
kluczy do posterunku w Zabrodziu uczestniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mariusz Błaszczak , Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Zastępca
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera,
Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka oraz przedstawiciele władz
samorządowych.
Uroczystość otwarcia posterunku w Zabrodziu rozpoczęła się minutą ciszy w związku z tragiczną śmiercią sierż. sztab.
Piotra Gąsiorka. Zgromadzeni uczcili pamięć tragicznie zmarłego policjanta, który wczoraj w nocy, jadąc na służbę, po
udzieleniu pomocy poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym został potrącony przez inny samochód. Na skutek
odniesionych obrażeń zmarł.
W trakcie uroczystości, która odbyła się w Zabrodziu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak
wręczył symbolicznie klucze kierownikom reaktywowanych posterunków. Z rąk ministra klucze do otwieranego
posterunku odebrał kierownik posterunku w Zabrodziu - asp. szt. Zbigniew Kwieciński, natomiast do posterunku w
Jastrzębi - asp. Marcin Prażnowski. Następnie ksiądz Kapelan Wojciech Goryszewski poświęcił budynek nowej siedziby
policjantów.
Posterunki Policji w Zabrodziu i Jastrzębi są kolejnymi odtworzonymi placówkami w województwie mazowieckim. W tym
roku wcześniej reaktywowano jednostki w powiecie ostrołęckim, garwolińskim, siedleckim i węgrowskim.
Otwarcie posterunków jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, samorządów, ale jest też wynikiem policyjnych
analiz. Nie udałoby się to bez wsparcia samorządów, które przekazały znaczne środki na kompleksowy remont
pomieszczeń i dostosowanie ich dla potrzeb Policji. Ogromne słowa podziękowania należą się Wójtom gmin: w
Zabrodziu Panu Tadeuszowi Michalikowi oraz w Jastrzębi Pani Elżbiecie Zasadzie.
W przywróconych posterunkach w sumie pełnić służbę będzie 17 funkcjonariuszy. 7 w PP w Zabrodziu oraz 10 w PP w
Jastrzębi.
(KWP zs. w Radomiu / ms)

