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POSTERUNEK POLICJI W NOWINACH UROCZYŚCIE OTWARTY
Data publikacji 18.01.2017

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Zastępca Komendanta Głównego
Policji nadinsp. Helena Michalak, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Kielcach insp. Artur Bielecki oraz Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek uczestniczyli dzisiaj
w uroczystym oddaniu mieszkańcom do użytku Posterunku Policji w Nowinach. Minister
uhonorował także trzech „Młodych Bohaterów”, którzy swoją godną naśladowania postawą ocalili
życie kierowcy autobusu, uczestniczącego w wypadku samochodowym.
Posterunek Policji w Nowinach dziś, 18.01.br., uroczyście zainaugurował swoją działalność w odnowionym budynku przy
ul. Białe Zagłębie 30 w Nowinach, zajmowanym dotychczas przez Komisariat Policji w Chęcinach. Wszystkich przywitał
Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, który podkreślił że otwierany
posterunek z pewnością przyczyni się do podniesienia skuteczności naszych działań oraz do większej otwartości służb
na społeczeństwo. Będzie on funkcjonował w ramach struktur Komisariatu Policji w Chęcinach Komendy Miejskiej Policji
w Kielcach. Teraz mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z funkcjonariuszami, a przede
wszystkim ze swoimi dzielnicowymi. Klucze do posterunku kierownikowi placówki asp. Pawłowi Gradowi przekazał
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Podczas uroczystości w swoim przemówieniu Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że jest to 38 w kraju, a drugi w
województwie świętokrzyskim otwierany posterunek, ale nie ostatni. Podkreślił, że dzięki temu policjanci będą mogli
reagować szybciej na zdarzenia. Zaznaczył jak ważne jest zaufanie społeczeństwa do służb, czemu służyć ma m.in.
przywracanie posterunków, uruchomienie aplikacji „Moja Komenda” oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, czy
realizacja projektu „Dzielnicowy bliżej nas”. W podobnym tonie wypowiedziała się również Zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, która zaznaczyła, że posterunek jest najmniejszą struktura organizacyjną w
Policji, jednak z punktu widzenia mieszkańców, im najbliższą. Głos zabrała również Wojewoda Świętokrzyski Agata
Wojtyszek, która stwierdziła że bezpieczeństwo jest możliwe, tylko wtedy gdy policjanci są blisko społeczeństwa.
Minister Mariusz Błaszczak nagrodził i uhonorował podczas uroczystości medalami trzech 17-letnich „Młodych
Bohaterów” – Bartosza Nygę, Wiktora Przepiórę oraz Tomasza Stolarczyka, którzy uratowali życie kierowcy autobusu w
dniu 25 października 2016 roku. Wtedy to miał miejsce wypadek samochodowy z udziałem autokaru wycieczkowego
przewożącego młodzież szkolną oraz samochodu ciężarowego. W wyniku zderzenia kierowca autobusu został
przyciśnięty kierownicą, co uniemożliwiało mu samodzielne wydostanie się z pojazdu. Bartosz, Wiktor i Tomasz byli
uczestnikami wypadku – jechali autobusem – jednak nie zawahali się i ruszyli na pomoc zakleszczonemu kierowcy.
Dzięki ich pomocy udało się go uwolnić. Rannym zajęły się służby medyczne.
Przypomnijmy, akcja Młody Bohater, to nowa inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy
nagradzaniu i promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży. Nagroda Młody Bohater wręczana
jest dzieciom i nastolatkom do lat 18, które ocaliły bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Każdy
laureat nagrody otrzymuje unikatowy, numerowany medal i zostaje wpisany do rejestru Młodych Bohaterów

zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa.
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