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POSTERUNEK POLICJI W GOŁKOWICACH UROCZYŚCIE
OTWARTY
Wczoraj odbyło się otwarcie Posterunku Policji w Gołkowicach. W uroczystości uczestniczyli Poseł na
Sejm RP Teresa Glenc, Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Komendant Wojewódzki Policji w
Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz ze swoim zastępcą, kadra kierownicza katowickiej
komendy wojewódzkiej oraz wodzisławskiej policji, przedstawiciele władz samorządowych, służb
mundurowych oraz mieszkańcy. Symboliczny klucz do budynku przekazał Wójt Gminy Godów oraz
szef śląskich policjantów.
Wczoraj odbyło się oficjalne otwarcie Posterunku Policji w Gołkowicach, nadgranicznej miejscowości w gminie Godów.
Posterunek działa od 1 listopada br. i został utworzony w dawnej siedzibie straży granicznej. Powstanie w tym miejscu
posterunku jest odpowiedzią na oczekiwania samorządowców i potrzeby mieszkańców. Dzięki dużemu zaangażowaniu
lokalnego samorządu i kierownictwa śląskiego garnizonu, mieszkańcy Gołkowic mają w swojej miejscowości ponownie
jednostkę policji. Budynek został gruntownie wyremontowany i wyposażony w nowy sprzęt kwaterunkowy oraz
teleinformatyczny. W nowo powstałym Posterunku Policji w Gołkowicach aktualnie pełni służbę 7 stróżów prawa: kierownik,
dwóch dzielnicowych oraz czterech policjantów służby patrolowej.
Wczorajszą uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim mł. insp. Jarosław Grudziński, który
po przywitaniu zaproszonych gości podkreślił intencję, jaka przyświecała utworzeniu tego posterunku:

..."Ideą utworzenia Posterunku Policji jest usprawnienie realizacji podstawowych zadań Policji
w Gminie Godów. Chodzi o to, by mieszkańcy gminy mieli bliżej do policji, mieli możliwość
łatwiejszego kontaktu z policjantami i przez to lepszą możliwość zgłaszania i sygnalizowania
o zdarzeniach, o zagrożeniach na jakie napotykają w miejscu zamieszkania, z jakimi stykają
się w swojej gminie..."

Następnie Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof
Justyński przekazali kierownikowi posterunku st. asp. Adrianowi Pawlus symboliczny klucz. Otwarty budynek został
poświęcony przez kapelana katowickiej komendy wojewódzkiej księdza Adama Wyciska oraz proboszcza miejscowej parafii.
Po akcie poświęcenia nowej siedziny gołkowickich policjantów, nastąpiły okolicznościowe przemówienia.
Podczas swojego wystąpienia generał Krzysztof Justyński podkreślił, że kilkanaście lat temu w tej gminie działał już
komisariat policji. Jego reaktywacja była wynikiem oczekiwań samorządowców i potrzeb mieszkańców. Szef śląskich
mundurowych dodał także, że zgodnie z koncepcją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej
Policji, polska Policja musi być bardziej otwarta na społeczeństwo oraz bliższa mieszkańcom. Ten cel realizują uruchamiane w
całym kraju posterunki policji.

W uroczystości udział wzięli m.in: Poseł na Sejm RP Teresa Glenc, Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, przedstawiciele
kadry kierowniczej katowickiej komendy wojewódzkiej na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach nadinsp.
Krzysztofem Justyńskim oraz jego zastępcą insp. Piotrem Kucią, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu
Śląskim, przedstawiciele samorządu lokalnego, mundurowi, mieszkańcy i inni zaproszeni goście.
Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście mogli zobaczyć, w jakich warunkach będą pełnili służbę gołkowiccy
policjanci. Następnie dla uczestników przygotowano dodatkową atrakcję: występy artystyczne dzieci w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury w Gołkowicach. Była to też okazja do wręczenia nagród dla dzieci, które wzięły udział w konkursie
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Gołkowicach przy udziale wodzisławskich policjantów. Konkurs nawiązywał do
kampanii profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny". Tematem przewodnim konkursu był Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci i
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, które obchodzone są właśnie w listopadzie. Nagrody za najlepsze prace konkursowe
wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach i Wójt Gminy Godów.
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PLIKI DO POBRANIA
Ścieżka dialogowa do filmu cz.1 1.59 KB
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