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Wizyta Szefa MSW w Małopolsce
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Bartłomiej Sienkiewicz spotkał się z kierownictwem małopolskiej Policji oraz odwiedził jednostki
Policji w których prowadzone są inwestycje m.in. z funduszy Programu Standaryzacji.

Podczas spotkania z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Mariuszem Dąbkiem
Minister Bartłomiej Sienkiewicz zapoznał się z pracą małopolskich policjantów i prowadzonymi przez
nich działaniami na rzecz bezpieczeństwa.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jacek Fabisiak zapoznał Ministra z realizowanymi
przedsięwzięciami  inwestycyjnymi  policyjnych  obiektów  w  Małopolsce,  w  których  finansowo
partycypuje ministerstwo.  W Nowym Sączu przy udziale Komendanta Miejskiego Policji insp. Marka
Rudnika, jego Zastępcy mł.insp. Rafała Leśniaka, Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży
Granicznej  płk.SG  Mieczysława  Kurka  oraz  Przedstawicieli  Straży  Pożarnej  omówiono  kwestie
formalne  związane  z  utworzeniem  nowego  komisariatu  Policji  w  Nowym  Sączu  i  możliwością
przejęcia do tego przedsięwzięcia infrastruktury po Straży Granicznej.  W tym ponad 80 tysięcznym
mieście  nad  bezpieczeństwem  mieszkańców  czuwają  policjanci  Komendy  Miejskiej  Policji  –
utworzenie  Komisariatu  Policji  pozwoli  wyodrębnić  jednostkę  która  czuwać  będzie  nad
bezpieczeństwem  mieszkańców  miasta,  co  znacznie  usprawni  pracę  funkcjonariuszy  w  całym
powiecie.  Program inwestycji  pn „Adaptacja istniejącego budynku przy ulicy 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich 5 w Nowym Sączu dla potrzeb utworzenia Komisariatu Policji” zakłada sporządzenie
do końca bieżącego roku szczegółowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

Z Nowego Sącza Minister udał się do Tarnowa, gdzie obejrzał niedawno wyremontowany komisariat
Policji Tarnów-Centrum – największy miejski komisariat w powiecie tarnowskim. Położony przy ul.
Narutowicza 6 obiekt komisariatu doczekał się m.in. termomodernizacji budynku administracyjnego i
garażowego,  wymiany  stolarki  okiennej  i  drzwi,  remontu  części  sanitariatów i   korytarzy  oraz
rozbudowy  pomieszczeń  dla  osób  zatrzymanych.  Podczas  remontu  tego  obiektu  natrafiono
na zabytkowe freski.Dzięki ministerialnej dotacji datowane na lata 20 – te XX wieku polichromie
ścienne doczekały się renowacji. Przedstawiają herby odzyskanych po I wojnie światowej dawnych
ziem  polskich  -  ziemi  krakowskiej  (orzeł  biały),  litewskiej  (Pogoń  litewska-herb  Sanguszków,
właścicieli Tarnowa), lwowskiej (wspinający się na skałę lew w koronie) i wołyńskiej (krzyż maltański
z  mniejszym herbem orła  białego).  Co  ciekawe,  podczas  prac  konserwatorskich,  po  usunięciu
współczesnych  nawarstwień  z  powierzchni  herbów  uwidoczniły  się  dodatkowo  fragmenty
pierwotnych kompozycji malarskich- herbów pochodzących z czasów austriackich, prawdopodobnie z
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1900 roku. Wówczas w budynku przy ul. Bandrowskiego, mieściła się szkoła ekwitacyjna II pułku
ułanów.  One także zostały odnowione i wyeksponowane.
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