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OTWARCIE ZMODERNIZOWANEGO POSTERUNKU POLICJI W
SUCHOWOLI
Dziś, po gruntownym remoncie budynku, nastąpiło uroczyste otwarcie Posterunku Policji w
Suchowoli. W uroczystości udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel
Kołnierowicz, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwo, zaproszeni goście i
mieszkańcy miasta.
Dziś, o godzinie 15.00, przy ul. 3 Maja w Suchowoli odbyły się uroczystości związane z otwarciem, po gruntownym remoncie,
Posterunku Policji. W uroczystości uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, przedstawiciele władz
samorządowych, duchowieństwo, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta.
Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Sekretarzowi Stanu w MSWiA Jarosławowi Zielińskiemu przez dowódcę
uroczystości komisarza Mariusza Wilińskiego. Następnie na maszt podniesiona została ﬂaga państwowa i odegrany został
Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Jarosław Zieliński w towarzystwie m.in. Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza, Burmistrza Suchowoli Michała Matyskiela - przekazał klucz symbolizujący
otwarcie Posterunku Policji w Suchowoli na ręce aspiranta sztabowego Piotra Szczerbacza, który złożył meldunek objęcia
stanowiska kierownika placówki. Ponadto, Burmistrz Suchowoli podziękował Sekretarzowi Stanu w MSWiA Jarosławowi
Zielińskiemu za wsparcie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.
Na zakończenie uroczystości w deﬁladzie udział wzięły: poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
oraz Kompania Honorowa wystawiona przez Oddziały Prewencji Policji w Białymstoku. Oprawę muzyczną wydarzenia
zapewnili uczniowie z Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Zespołu Szkół w Suchowoli.
W ramach remontu budynek posterunku został docieplony, położono na nim nową elewację, wymieniono nawierzchnię wokół
budynku oraz zamontowano nowe ogrodzenie. Ponadto, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, a także instalacja
elektryczna. Poszczególne pomieszczenia wyposażono w nowe meble oraz nowoczesny sprzęt łączności i informatyki.
Koszty remontu i przystosowania pomieszczeń na potrzeby posterunku zostały pokryte ze środków Komendy Głównej Policji
w ramach programu modernizacji Policji na lata 2017-2020 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach programu operacyjnego infrastruktury i środowiska na lata 2014-2020. Całkowity koszt
modernizacji wyniósł 812 510,66 złotych.
Posterunek Policji w Suchowoli obejmuje swym zasięgiem miasto i gminę Suchowola. Obecnie w posterunku pełni służbę
czterech funkcjonariuszy.
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