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Imponująca nowa siedziba
Komendy Powiatowej Policji
Od marca 2018 roku trwały pierwsze
prace, związane z budową nowej
siedziby Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Tomyślu. Zlokalizowana
niemal w ścisłym centrum miasta, przy
ul. Tysiąclecia jest bez wątpienia jednym
z najnowocześniejszych policyjnych
obiektów w Wielkopolsce.

B

udowa i wyposażenie nowej siedziby komendy sfinansowane zostało ze środków programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Całkowity koszt inwestycji to niebagatelna kwota prawie 20 mln złotych,
z czego 200 tys. zł przeznaczono z budżetu Powiatu Nowotomyskiego.
Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu ma 2 430 m² powierzchni użytkowej. Wyposażony w windę budynek jest

ll Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę
nowotomyskiej Komendy. Na zdjęciu
Komendant Powiatowy Policji
w Nowym Tomyślu insp. J. Żurek

POLECAMY

dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiada zaplecze sportowe i salę konferencyjną. Nowością dla naszych policjantów jest
strzelnica, gdzie będą mogły odbywać się strzelania programowe z broni krótkiej. Na terenie obiektu znajdują się również przestronne garaże, parkingi, szerokie drogi dojazdowe oraz pomieszczenie dla
psa służbowego. To co istotne to fakt, że od tej pory
wszyscy pracownicy KPP pracować będą w jednym
budynku. Przypomnijmy, że ze względu na braki
lokalowe, dotychczas Wydział Ruchu Drogowego
znajdował się w budynku nalężącym do autostrady A2 w miejscowości Bolewice.
Zapraszamy do lektury specjalnego wydania Przeglądu Powiatu Nowotomyskiego, w którym m.in. znajdziecie Państwo szereg informacji,
zarówno o historii, jak i chwili obecnej Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją gmin
tworzących nasz samorząd.
l MM

Najbliżej ludzkich spraw
Czytaj str. 2

Poznaj nasze Gminy
Czytaj str. 3-4, 8-11

Komenda w pigułce
Czytaj str. 5

Z kart historii
Czytaj str. 6-7
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Najbliżej
ludzkich spraw

Na terenie Powiatu
Nowotomyskiego, oprócz
Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Tomyślu funkcjonuje
Komisariat Policji w Opalenicy
i Zbąszyniu oraz Posterunki Policji
w Lwówku Miedzichowie i Kuślinie.
W każdej z tych jednostek do kontaktów
z mieszkańcami wyznaczeni są dzielnicowi. Dzielnicowy to policjant, który
jest najbliżej nas – mieszkańców. To do
niego powinniśmy się zwrócić, jeśli coś
nas niepokoi w najbliższej przestrzeni społecznej. Wyposażony w telefon
komórkowy i spędzający większość
służby w swoim rejonie działania jest
w stałym kontakcie z obywatelami, diagnozuje lokalne problemy, ustala ich
przyczyny i pomaga w poszukiwaniu
skutecznych sposobów ich rozwiązania. Jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami, a Policją. Poniżej przedstawiamy Państwu dzielnicowych z terenu
Powiatu Nowotomyskiego.

asp.
Michał
Szot

 61 44 26 240
 służbowy 786 936 355
 dzielnicowy.nowy-tomysl4@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje rejon miasta
Nowy Tomyśl - ulice: Asnyka, Barteckiego,
Broniewskiego, Brzozowa, Jana Pawła
II, Kwiatowa, Mickiewicza, Norwida,
Ogrodowa, Olchowa, Piłsudskiego, Plac
Chopina, Plac Niepodległości, Poznańska,
Radosna, Reymonta, Rondo Kościuszki,
Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słoneczna,
Spacerowa, Szkolna, Topolowa, Tuwima,
Wierzbowa, Witosa, Wypoczynkowa.
asp.
Marek
Przybylak

KOMENDA POWIATOWA
POLICJI W NOWYM TOMYŚLU

ul. Piłsudskiego 37
64 - 300 Nowy Tomyśl
 61 44 26 200
 dyzurny.nowy-tomysl@po.policja.gov.pl
Komendant
Powiatowy
Policji:

DZIELNICOWI:

insp. mgr
Jarosław
Żurek

 61 44 26 240
 służbowy 786 936 353
 dzielnicowy.nowy-tomysl5@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje wsie gminy
Nowy Tomyśl: Boruja Kościelna, Boruja
Nowa, Glinno, Grubsko, Jastrzębsko
Stare, Przyłęk, Sękowo, Szarki, Rodzinne
Ogrody Działkowe "Złote Piaski".
asp. sztab.
Leszek
Szadura

asp.
Marcin
Żmudzin

 61 44 26 240
 służbowy 516 953 031
 dzielnicowy.nowy-tomysl1@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje rejon
miasta Nowy Tomyśl - ulice: 3 Stycznia,
Działkowa, Janusa, Osiedle Północ,
Rodzinne Ogrody Działkowe, Rondo
Osiedlowe, Wiatrakowa, Zbąszyńska,
Zielona, Rodzinne Ogrody Działkowe
"Zielony Zakątek".
sierż. sztab.
Mateusz
Biniek

 61 44 26 240
 służbowy 786 936 352
 dzielnicowy.nowy-tomysl2@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje rejon miasta
Nowy Tomyśl – ulice: Agrestowa, Celna,
Jagodowa, Jeżynowa, Kolejowa, Leśna,
Lipowa, Malinowa, Musiała, Osiedle
Stefana Batorego, Plac Dworcowy,
Poziomkowa, Rondo Dworcowe,
Rzemieślnicza, Sczanieckiej, Targowa,
Truskawkowa, Tysiąclecia, Zachodnia,
Zakładowa.
sierż. sztab.
Hubert
Zboralski

 61 44 26 240
 służbowy 786 936 356
 dzielnicowy.nowy-tomysl3@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje rejon
miasta Nowy Tomyśl - ulice: Akacjowa,
Baranowskiego, Bohaterów, Chmielna,
Cicha, Daliowa, Długa, Dojazd, Gronowa,
Hołogi, Kamienna, Kanałowa, Klonowa,
Komunalna, Konopnickiej, Koszykowa,
Kościuszki, Krótka, Lawendowa,
Łanowa, Łąkowa, Nowa, Osiedlowa,
Paprocka, Piaskowa, Polna, Powstańców
Wielkopolskich, Półwiejska, Rolna,
Różana, Sadowa, Słonecznikowa,
Spokojna, Storczykowa, Szpitalna,
Ślósarskiego, Śniadeckich, Świerkowa,
Wiejska, Wiklinowa, Wodna, Zacisze,
Zagrodowa, Zakątek, Zaułek, Zbożowa,
Żwirowa.

 61 44 26 240
 służbowy 786 936 354
 dzielnicowy.nowy-tomysl6@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje wsie gminy
Nowy Tomyśl: Bukowiec, Chojniki, Cicha
Góra , Kozie Laski, Nowa Róża, Paproć,
Róża, Sątopy, Stary Tomyśl, Wytomyśl.

POSTERUNEK POLICJI
W KUŚLINIE
ul. Powstańców Wlkp. 17
64 - 316 Kuślin
 61 44 26 350/351/352
fax. 61 44 26 355

Kierownik
Posterunku:
asp. sztab.
Artur
Laskowski
DZIELNICOWI:
st. sierż.
Krzysztof
Utracik

 61 44 73 007
 służbowy 786 936 361
 dzielnicowy.kuslin1@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje miejscowości:
Michorzewo, Krystianowo, Trzcianka,
Wymysłowo, Śliwno, Turkowo.
mł. asp.
Sławomir
Fornalski

 61 44 73 007
 służbowy 786 936 362
 dzielnicowy.kuslin2@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje miejscowości:
Kuślin, Dąbrowa, Dąbrowa Nowa,
Wąsowo, Głuponie, Chraplewo,
Michorzewko.

KOMISARIATU POLICJI
W ZBĄSZYNIU
ul. 17-go Stycznia 60
64 - 360 Zbąszyń
 61 44 26 360
fax. 61 44 26 365

Komendant
Komisariatu:

POSTERUNEK POLICJI
W MIEDZICHOWIE
ul. Poznańska 36
64-361 Miedzichowo
woj. wielkopolskie
 61 44 26 370
fax: 61 44 26 375

asp. sztab.
Paweł
Głódź
DZIELNICOWI:

asp.
Artur
Ratajczak

 61 44 26 367
 służbowy 516 953 066
 dzielnicowy.zbaszyn1@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje: rejon miasta
Zbąszyń - ulice: Graniczna, Holenderska,
17-go Stycznia od nr. 1-48, Akacjowa,
Kolejowa, Wigury, Zielona, Wodna,
Spacerowa, Rajewo, Mostowa (prawa
strona), Oś. Na Kępie, Targowisko,
Poznańska, Warszawska, Piotrowskiego,
Błonie, Topolowa, Kraszewskiego, Oś.
Kawczyńskie, Oś, Przysiółki.
asp.
Bartłomiej
Dynowski

 61 44 26 367
 służbowy 786 936 359
 dzielnicowy.zbaszyn2@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje rejon
miasta Zbąszyń - ulice: pl. Dworcowy,
Jacentego Janka, Rejtana, Dolna, 17-go
Stycznia od nr 49 do końca, Łąkowa,
Zygmunta I Starego, Ciświckich, Zbąskich,
Batorego, Łazienki, Krótka, Jeziorna,
Wypoczynkowa, Pl. Wolności, Basztowa,
Garczyńskich, Senatorska, Kościelna,
Zaułek Tkackich, Zaułek Ramów
Sukienniczych, Chłodna, Żydowska,
Świętomikołajska, Zaułek Sądowy,
Żwirki, Zaułek Starego Mielcucha, Zaułek
Łaziebny, Przedmieście, Św. Wojciech,
Sportowa, Gimnastyczna, Kościelna,
pl. Rybaki, Chmielna, Senatorska,
Powstanców Wlkp., Dowbor Muśnickiego,
Kolonia, Klemczaka, Zenktelera,
Krausego, Folwarczna, Ogrodowa, Leśna,
Polna.
sierż sztab.
Łukasz
Krajcer

 61 44 26 367
 służbowy 786 936 360
 dzielnicowy.zbaszyn3@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje wsie:
Łomnica, Chrośnica, Strzyżewo, Nądnia,
Nowa Wieś, Nowa Wieś Zbąska,
Perzyny, Zakrzewko, Stefanowo,
Stefanowice, Nowe Jastrzębsko, Dąbrowa,
Przyprostynia oraz Nowy Dwór.

ul. Zamkowa 2
64 - 330 Opalenica
 61 44 26 340/341/342
fax. 61 44 26 345

Komendant
Komisariatu:

Kierownik
Posterunku:

asp. szt.
Marek
Madaj
DZIELNICOWI:

KOMISARIAT POLICJI
W OPALENICY

st. asp.
Łukasz
Parniewicz
DZIELNICOWI
mł. asp.
Kamil
Michalak

asp. sztab.
Paweł
Walenciak

 61 44 26 370
 służbowy 786 936 365
 dzielnicowy.miedzichowo1@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje miejscowości:
Miedzichowo, Zachodzko, Lubień, Zawada,
Lewiczynek, Silna Nowa, Jabłonka Stara,
Stary Folwark, Szklarka Trzcielska,
Prądówka, Łęczno, Toczeń, Błaki.
mł. asp.
Jacek
Piotrowski

 61 44 26 370
 służbowy 516 953 105
 dzielnicowy.miedzichowo2@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje miejscowości:
Sępolno, Bolewicko, Bolewice, Węgielnia,
Grudna.

POSTERUNEK POLICJI
W LWÓWKU

ul. Kasztanowa 24
64 - 360 Lwówek
 61 44 26 330
fax. 61 44 26 335

Kierownik
Posterunku:
asp.
Julian
Kobielski
DZIELNICOWI:

 61 44 77 220
 służbowy 786 936 358
 dzielnicowy.opalenica1@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje rejon
miasta Opalenica - ulice: Rolna,
Energetyczna, Półwiejska, Żeromskiego,
Prusa, Konopnickiej, Zamkowa,
Sienkiewicza, 27-go Grudnia, Reymonta,
Krótka, Kościuszki, pl. Piłsudskiego,
Oś. Centrum, Poznańska, Farna,
Opalińskich, Rynek, Powstańca Kozaka,
Łąkowa, Jana Pawła II, Niegolewskich,
Kolejowa, Zielona, Kwiatowa, Szkolna,
Kasprowicza, Moniuszki, Wieniawskiego,
Przybyszewskiego, Parkowa,
Strumykowa, Adamczyka, Leśna, TiczaBara, Chrzanowskiego, Sosnowa,
Akacjowa, Brzozowa, Jesionowa, Dębowa,
Bukowa, Milczyńskiego, Gustowskiego,
Niemożewskiego.
mł. asp.
Maciej
Ludwikowski

 61 44 77 220
 służbowy 516 953 038
 dzielnicowy.opalenica2@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje rejon
miasta Opalenica - ulice:5-go
Stycznia, Dąbrowskiego, Dworcowa,
Farna, Gimnazjalna, Klonowa, Kręta,
Kolonie, 3-go Maja, Młyńska, Nowa,
Nowotomyska, Ogrodowa, Polna,
Poprzeczna, Porażyńska, Powstańców
Wlkp., Powstańca Kozaka, Przemysłowa,
Skośna, Słodka, Spokojna, Staszica,
Wiejska, Wspólna, Wyzwolenia, Zbożowa.
mł. asp.
Remigiusz
Przybysz

sierż. sztab.
Adrian
Adamski

 6144 26 330
 służbowy 516 912 700
 dzielnicowy.lwowek1@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje rejon miasta
Lwówek
asp.
Sebastian
Jagoda

 61 44 77 220
 służbowy 786 936 357
 dzielnicowy.opalenica3@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje wsie:
Wojnowice, Kozłowo, Uścięcice,
Troszczyn, Urbanowo, Terespotockie,
Sielinko, Kopanki, Porażyn Wieś, Porażyn
Dworzec, Jastrzębniki, Rudniki, Łagwy,
Niegolewo, Łęczyce.

 61 44 26 330
 służbowy 786 936 363
 dzielnicowy.lwowek2@po.policja.gov.pl
swoim zasięgiem obejmuje wsie gminy
Lwówek.
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Gmina Kuślin
Wójt:
Mieczysław Skrzypczak
Siedziba:
ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64–316 Kuślin
Kontakt:
tel.: 61 44 72 722
tel.: 61 44 72 726
e-mail: urzad@kuslin.pl
www.kuslin.pl

Gmina Kuślin położona
jest w województwie
wielkopolskim, w powiecie
nowotomyskim, sąsiadując
z takimi gminami jak Nowy
Tomyśl, Opalenica, Duszniki
i Lwówek. Rozciąga się na
powierzchni 106,48 km²,
z czego 75 proc. tej przestrzeni
zajmują użytki rolne, 19
proc. tereny leśne i 6 proc.
pozostałe. Gminę zamieszkuje
ok. 5600 mieszkańców.
Podzielona jest na 12 sołectw,
do których należą: Chraplewo,
Dąbrowa, Dąbrowa Nowa,
Głuponie, Krystianowo, Kuślin,
Michorzewo, Michorzewko,
Śliwno, Trzcianka, Turkowo
oraz Wąsowo.

ll Pałac w Chraplewie

G

mina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg
lokalnych oraz dobre położenie względem
głównych szlaków komunikacyjnych.
Przez gminę przebiegają również drogi powiatowe, wojewódzka oraz autostrada A2, nad którą
znajduje się łącznie osiem wiaduktów. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego,
w którym uwzględniono tereny pod działalność
gospodarczą, mieszkalną i rekreacyjną umożliwia szybką realizację inwestycji. Ujęte zostały w nim również tereny pod budowę farm wiatrowych. Warto wspomnieć, że na terenie gminy
znajdują się złoża gazu ziemnego, który eksploatowany jest przez nowoczesne, w pełni zautomatyzowane kopalnie.
Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Kuślin, w której zlokalizowane są również
jednostki użyteczności publicznej. Są to Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek
Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz
Zakład Obsługi Komunalnej.
Kalendarz wydarzeń kulturalnych w gminie
jest bardzo bogaty. Mieszkańcy gminy chętnie
biorą udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych. Ich propagatorem i organizatorem
jest Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie.
Przy GOK działają kółka zainteresowań: muzyka, plastyka, taniec, kabaret, śpiew itp. Jednostka
organizuje cykliczne imprezy dla mieszkańców
gminy, takie jak: Dzień Kobiet, koncerty zespołów muzycznych, kabaretowych, Zaduszki Jazzowe, Niedziela z Rodziną. Ośrodek współpracuje z Urzędem Gminy oraz z sołtysami w zakresie
organizacji imprez w sołectwach (festyny, dożynki, itp.) oraz innymi organizacjami z terenu gminy
– szkoły, seniorzy, biblioteka, również włączają

ll Pałac Wasowo

ll Emilia Sczaniecka 1894-1896

się w organizację corocznej imprezy powiatowo – gminnej Targów Ogrodniczo – Działkowych w Trzciance. Dzięki współpracy z Lokalną
Trupą Teatralną co roku wystawiane są spektakle teatralne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Dużą rolę w propagowaniu kultury i edukacji, a w szczególności rozwoju czytelnictwa
pełni Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie. Biblioteka i jej punkty biblioteczne, zlokalizowane w szkołach w Michorzewie i Wąsowie

stanowią istotne ośrodki animacji kultury. Jej
działalność jest dobrze postrzegana przez mieszkańców, jak i osoby z zewnątrz. Biblioteka dba
o piękno i czystość słowa, poprzez m.in. wypożyczanie książek i propagowanie czytelnictwa,
organizację corocznych konkursów o Pióro Wójta,
konkursów pięknego czytania, spotkań z ciekawymi ludźmi, czy organizację pikników z książką. Wychodząc naprzeciw inicjatywie Prezydenta RP, biblioteka corocznie organizuje „Narodowe
czytanie”.
Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym
organizowanym co roku są Dożynki Gminne. Bardzo ważną rolę edukacyjno-społeczną spełniają
placówki oświatowe. Na terenie gminy działają
dwa Zespoły Szkolno-Przedszkolne, których
organem prowadzącym jest samorząd gminny. Do każdego z Zespołów podległe są oddziały przedszkolne i tak do Zespołu Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Michorzewie przynależą
oddziały przedszkolne w Śliwnie i Trzciance, natomiast do Zespołu Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Wąsowie należą oddziały przedszkolne
w Kuślinie, Chraplewie i Głuponiach. Ponadto
w miejscowości Chraplewo działa Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Branżowa Szkoła
Zawodowa (w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy) prowadzona
przez „Edukację Lubasz”. Z oferty OHP korzystają uczniowie z kilku powiatów. Wymienione placówki posiadają bardzo dobrą bazę dydaktyczną
i osiągają dobre wyniki nauczania. Na prawidłowy
rozwój i dobre wyniki, również w licznych konkursach, ma wpływ wykwalifikowana kadra oraz
dobra atmosfera panująca w placówkach. Przy

obu gminnych szkołach funkcjonują sale gimnastyczne oraz boiska sportowe.
Na terenie gminy znajduje się szkoła średnia
o wieloletnich tradycjach i licznych osiągnięciach:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Trzciance.
Nad bezpieczeństwem czuwają Policja oraz
Ochotnicza Staż Pożarna. Posterunek Policji
znajduje się w Kuślinie, natomiast ochronę przeciwpożarową zapewnia osiem jednostek OSP,
z których wiodącą jest będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jednostka z Kuślina.
Strażacy, oprócz statutowej działalności związanej z gaszeniem pożarów, biorą udział w zabezpieczeniu zdarzeń drogowych oraz interwencjach
losowych, jak również zabezpieczają imprezy
gminne i sołeckie. Mobilność jednostek OSP
znacznie wzrosła poprzez odpowiednie szkolenia strażaków oraz wyposażenie jednostek w niezbędny sprzęt. Na uwagę zasługuje działalność
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych żeńskich
oraz męskich. Dużym zainteresowaniem cieszy
się organizowana corocznie Olimpiada Wiedzy
Pożarniczej dla dzieci i młodzieży oraz Przegląd
Kronik.
Ten region to dla wielu mieszkańców i odwiedzających przede wszystkim wspaniała przyroda,
obiekty zabytkowe, miły sercu krajobraz, w którym przetrwały ślady przeszłości. Do najcenniejszych zabytków zaliczają się: piękne zespoły
pałacowo-parkowe w Wąsowie z dwoma pałacami i zapleczem hotelowym, Michorzewie (pałac
Sczanieckich z 1910 r.) oraz Śliwnie, Głuponiach,
Trzciance (obecnie Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego) i w Chraplewie
(1888 r., obecnie Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy OHP). Zabytkowy charakter mają również liczne obiekty sakralne – kościoły i kapliczki.
Nie można w tym miejscu zapomnieć o Ośrodku Szkolenia i Rekreacji Jansowo oraz Folwarku Wąsowo, które zapewniają pełną organizację
pobytu, zarówno dla gości indywidualnych, jak
i dla grup zorganizowanych (szkolenia, imprezy
rodzinne, okolicznościowe). Tereny gminy są bardzo bogate w stary drzewostan wpisany do rejestru pomników przyrody województwa wielkopolskiego.
Ziemia ta bardzo się zrosła i jest związana
z Emilią Sczaniecką – uczestniczką powstań
narodowych i społeczniczką XIX w. Emilia Sczaniecka była osobą wybitną i wytrwałą w służbie
„potrzebie Ojczyzny”, a na co dzień ludziom różnego stanu. Otrzymywała członkostwo honorowe różnych stowarzyszeń w całej Polsce. Wspierała ofiarami Towarzystwo Demokratyczne
Polskie i ukrywała jego wysłanników. Pomagała w powstaniu listopadowym, wielkopolskim,
styczniowym. Sławę zyskała jako siostra miłosierdzia, gorliwa opiekunka Towarzystwa Pomocy Naukowej. Została pochowana na dziedzińcu
kościoła w Michorzewie, który jeszcze za życia
w 1883 r. z jej fundacji został gruntownie wyremontowany i ozdobiony.
Symbolika projektu herbu gminy Kuślin odnosi do tradycji własnościowych tych terenów, czyli
godła szlacheckiego Łodzia, pierwotnych właścicieli i godła szlacheckiego Osoria rodziny Sczanieckich. Symbolika łodzi jest szeroka i odnosi się
do ryzyka, wyzwania, podróży, wielkiego przedsięwzięcia. Symbolizuje wielką i ważną wyprawę
dalekomorską, ale też walkę z losem, stawianie
czoła niebezpieczeństwu. Koło może symbolizować słońce lub księżyc w pełni. Krzyż jest jednym z najstarszych znaków używanych od czasów przedchrześcijańskich. Jego symbolika może
odnosić się do treści religijnych, astronomicznych, zdobniczych. U chrześcijan symbolizuje
Chrystusa, triumf i chwałę. „Krzyż łaciński symbolizuje podniesienie natury ludzkiej do granicy
przebóstwienia”. Jest symbolem kościoła rzymskokatolickiego.
ll Materiał: UG Kuślin
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Gmina Lwówek

Burmistrz:
Piotr Długosz
Siedziba:
ul. Ratuszowa 2, 64‒310 Lwówek
Kontakt:
tel.: 61 44 14 024
e-mail: urzad@lwowek.com.pl
www.lwowek.com.pl

Gmina Lwówek położona jest
w województwie wielkopolskim,
w powiecie nowotomyskim,
w odległości 60 km od Poznania.
Składa się z 19 sołectw oraz
oddzielnie wyodrębnionej
jednostki – miasta Lwówek.
Przez gminę i miasto przebiega
droga krajowa Nr 92 (fragment
byłej trasy międzynarodowej
E-30 Berlin – Warszawa –
Moskwa). W odległości 12 km
od Lwówka znajduje się zjazd
z autostrady A2 w Nowym
Tomyślu. Powierzchnia ogólna
gminy to 18 350 ha. W tym
grunty orne – 11 261 ha, łąki
i pastwiska – 1 977 ha, lasy –
3 448 ha, sady 225 ha,
a pozostałe 1 475 ha. Liczba
ludności wynosi 9 260, w tym
miasto – około 3000. Liczba
zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych wynosi 500.

L

wówek należy do grupy najstarszych miast
w Wielkopolsce. Prawa miejskie uzyskał
w 1414 r. Miasto kilkakrotnie niszczyły pożary. Po drugim rozbiorze Polski Lwówek znalazł się
pod zaborem pruskim. Od 1920 r. nastąpił rozwój
gospodarczy i kulturalny miasta, stało się ono prężnym ośrodkiem handlowo-rzemieślniczym. Okupacja hitlerowska spowodowała migrację ludności, wysiedlenia oraz likwidację licznych zakładów
i fabryk. Po wyzwoleniu w 1945 r. miasto nie wróciło już do swojej świetności, zmiany ustrojowe nie
sprzyjały rozwojowi. Dopiero okres transformacji lat
90. XX wieku zdynamizował rozwój Miasta i Gminy
Lwówek. Powstało wiele inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej, umożliwiającej prowadzenie działalności produkcyjno-usługowej.
Rynek we Lwówku przybrał postać prostokątnego placu z wylotami sześciu ulic w narożach i siódmej na osi pierzei północnej (ulice przebiegają prostopadle do siebie). Jego środkowy obszar pokrywa
częściowo zachowany zabytkowy kamienny bruk
z XV w. Zabudowania rozciągające się wokół Rynku
to budynki murowane z cegieł, otynkowane, parterowe lub piętrowe, nakryte stromymi dachami. Obecnie prowadzone są prace rewitalizacyjne na Rynku, które odmienią jego wygląd. W tym
celu gmina Lwówek pozyskała dotację z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na kwotę blisko 7 mln złotych.
Gmina Lwówek może poszczycić się wieloma
ciekawymi zabytkami. Należą do nich:

ll Kościół parafialny we Lwówku
Fot. Szymon Konieczny

ll Modernizowany Rynek we Lwówku z lotu
ptaka. Fot. Adam Paschke

• Zespół pałacowo-parkowy w Lwówku
Położony na zachód od Rynku, przy ul. 3 Stycznia,
na skraju parku. Został wzniesiony dla ówczesnego właściciela miasta, późniejszego biskupa Józefa Pawłowskiego, przebudowany ok. 1780 r. i rozbudowany w 1890 r. Po II wojnie światowej został
zaadaptowany na ośrodek zdrowia. Piętrowy, podpiwniczony budynek, murowany i otynkowany,
jest zwrócony frontem na zachód. Okazała, piętrowa bryła nosi cechy klasycystyczne. Wzniesiono ją na rzucie prostokąta, z nowszym dwupiętrowym skrzydłem od płn. i piętrową dobudówką
od strony ogrodu. Na płn. zach. od pałacu rozciąga
się rozplanowany w XVII w. park pałacowy. Na rozległym obszarze z dwoma stawami, rosną m.in.
lipy, jesiony, buki, klony i topole.

budowlą, ozdobioną tarasem widokowym. Rozległy park założono ok. poł, XIX w., z wykorzystaniem starszego zadrzewienia.

• Zespół pałacowo-parkowy w Brodach
Położony w parku krajobrazowym, w płd. części
wsi, zbudowany ok. 1890 r. dla Paula von Pfluga
z użyciem dekoracji eklektycznych, rozbudowany ok. 1900 r. przez dodanie okazałej sali balowej. Jego zwarta bryła, ozdobiona piaskowcowymi detalami, wzbogacona została przez wysoką
wieżę wzniesiona w jednym z naroży, dominującą nad nim na wzór wieży zamkowej. Park rozplanowano na początku XIX w. i uporządkowano w latach 70-tych XX w.
• Zespół pałacowo-parkowy w Pakosławiu
Położony w zach. części wsi. Pośrodku parku,
na miejscu starszego, drewnianego, spalonego
dworu, wystawiono w latach 1840-42 dla Emilii Sczanieckiej pałac, którego projekt sporządził
budowniczy Antoni Krzyżanowski z Poznania.
Jest murowany, parterowy z piętrową partią środkową, o prostej, lecz klasycznej formie. Rozbudowany w końcu XIX i na początku XX w. przez Łąckich, remontowany przez nich w 1933 r., stanowi
dobry przykład architektury pałacowej zharmonizowanej z otaczającym parkiem.
• Zespół pałacowo-parkowy w Posadowie
Pałac wzniesiony w 1870 r. dla Władysława Korzbok-Łąckiego, zastąpił starszy pałac z lat 184447. Okazała budowla w stylu renesansu francuskiego, wyjątkowa pod względem rozplanowania
i bryły oraz układu reprezentacyjnych wnętrz jest
najwspanialszym dziełem architekta Stanisława Hebanowskiego. W 1911 r. przeprowadzono
remont i restaurację pałacu. Zachowany do dziś
park urządzono w stylu – wg obecnych określeń
– francuskim, z aleją cisową i 2 szpalerami grabowo-lipowymi. Podzielony jest na 4 tarasy, opadające ku północy, podzielone murkami oporowymi, ozdobione kamiennymi ławkami, wazonami
i figurami sfinksów.
• Zespół pałacowo-parkowy w Koninie
Położony w środkowej części wsi, pomiędzy jeziorem a drogą. Klasycystyczny pałacyk, zbudowany
w poł. XIX w. dla rodziny Łąckich znajduje się nad
brzegiem jeziora. Jest ładną, skromną, piętrową

• Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NPM
oraz św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
Późnogotycki kościół znajduje się w Lwówku przy
ulicy Pniewskiej, jest murowany z cegieł, nie otynkowany. Ma trzy nawy i czwartą, krótszą od północy oraz okazałą kruchtę od południa. Wnętrza
nakryte są gotyckimi sklepieniami: krzyżowymi
w nawie głównej i prezbiterium, a gwiaździstymi
w nawach bocznych, w kaplicy, zakrystii i kruchcie.
Ołtarz główny zawiera obraz Wniebowzięcia NPM
z 1860 r. pędzla Władysława Simona w polu głównym, a także rzeźby św. Jana Ewangelisty i św. Jana
Chrzciciela oraz 2 proroków i Św. Trójcy, a na tabernakulum rzeźby Aarona i Melchizedecha. Z pięciu ołtarzy bocznych najbardziej okazały zawiera
XVII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
• Kościół cmentarny Św. Krzyża
Znajduje się na przedmieściu Lwówka, przy
wylocie w kierunku Pniew. Świątynia jest barokowa, murowana z cegieł, otynkowana, wzniesiona na planie krzyża greckiego, nakryta kopułą, ozdobiona XVIII-wieczną polichromią ze sceną
znalezienia Krzyża Św. Na wyposażenie kościoła
z ok. 1780 r. składają się: późnobarokowy architektoniczny ołtarz główny z rzeźbami Matki
Boskiej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty po bokach
oraz Boga Ojca w zwieńczeniu, z małym ludowym
krucyfiksem o cechach ludowych w polu środkowym; dwa rokokowe ołtarze boczne oraz klasycystyczna ambona w kształcie łodzi i prospekt
organowy w tym samym stylu. Na przykościelnym cmentarzu parafialnym znajduje się wspólny
grób pochodzących z Lwówka Powstańców Wielkopolskich poległych w walkach w 1919 roku.
• Kościół ewangelicki
Znajduje się w Lwówku w płd.- wsch. części miasta, przy al. E. Sczanieckiej. Został zbudowany wg
projektu Antoniego Höhnego w latach 1778-97.
Murowany z kamieni i cegieł nosi cechy późnobarokowe i klasycystyczne. Po 1945 roku został
zamieniony na magazyn, później nieużytkowany
i nieremontowany niszczał. Nieopodal, na zachód
od kościoła znajduje się teren cmentarza ewangelickiego.
• Kościół parafialny św. Andrzeja w Brodach
Wznosi się pośrodku wsi, stanowi jeden z cenniejszych zabytków budownictwa drewnianego
w Wielkopolsce. Orientowany, drewniany kościół
konstrukcji zrębowej, jednonawowy z kaplicami, nakryty jest wysokimi dachami gontowymi.
Do korpusu przylega od zach. masywna wieża
z kruchtą w przyziemiu, zwieńczona baniastym hełmem barokowym. Na jednolite rokokowe wyposażenie wnętrza z ok. 1760 r. składa się
ołtarz główny i sześć ołtarzy bocznych- architektonicznych. Kościół otacza cmentarz przykościelny.

Po południowej stronie kościoła w 1933 r. wzniesiono okazały pomnik z ciosów granitowych
upamiętniający poległych w I wojnie światowej
i w powstaniu wielkopolskim, później uzupełniony o tablicę z nazwiskami ofiar II wojny światowej. Obok kościoła usytuowana jest drewniana
XVII-wieczna dzwonnica, gruntownie odnowiona w 1948 r.
Jedną z największych atrakcji przyrodniczych gminy jest Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papiego. Rezerwat ptasi położony pięć kilometrów na wschód
od Lwówka, po pd. stronie drogi ze Zgierzynki do Brodów w pn. części dorzecza Mogilnicy.
Teren objęty ochroną o powierzchni 92 ha, jest
silnie zeutrofizowanym jeziorem porośniętym
niemalże na całym obszarze gęstym łanem trzciny pospolitej i pałki wąskolistnej, jezioro okalają łąki i pastwiska. Występują tu liczne gatunki
ptactwa wodno-błotnego oraz cenne zbiorowiska
roślinne. Utworzono go na wniosek Koła Naukowego Leśników Akademii Rolniczej w Poznaniu
w 1967 r. Od tego czasu trwają nieprzerwanie
obserwacje i badania na tym terenie.
Nad Jeziorem Konińskim (3 km od Lwówka)
znajduje się pole biwakowe, domki rekreacyjne,
wypożyczalnia sprzętu wodnego, a także boisko
sportowe i zaplecze sanitarne oraz punkt gastronomiczny. W okresie wakacji Konin jest miejscem
wypoczynku dla mieszkańców.
Baza sportowo-rekreacyjna administrowana
jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku. Hala sportowa oraz kompleks boisk w Lwówku, w tym Orlik 2012 umożliwiają mieszkańcom
zagospodarowanie czasu wolnego.
Ścieżka rowerowa: Lwówek – Pakosław –
Brody (ponad 6 km). Brody w większości po trasie dawnej kolejki wąskotorowej.
Gmina Lwówek posiada umowy partnerskie
z Chartres de Bretagne – Francji, Kazlu Ruda –
Litwa, Wiesenburg/Mark – Niemcy, Zakovce –
Słowacja, Lwówek Śląski (Polska).
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku to centrum życia kulturalnego mieszkańców.
Działa przy nim wiele grup skupiających dzieci, młodzież i dorosłych. W skład MGOK wchodzi: Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Największą imprezą organizowaną w gminie jest
Lwóweckie Święto Chleba. To cykliczna impreza organizowana od 1999 r. Jest najważniejszym
wydarzeniem kulturalnym w życiu gminy. Inicjatorami tego święta byli lwóweccy piekarze, a obecnie organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury we Lwówku. Święto Chleba, jak sama
nazwa wskazuje, to święto produktu wytwarzanego ciężką pracą rolników i piekarzy. To szansa
na skorzystanie z bogatej oferty wyrobów tutejszych piekarni, które zyskały uznanie nie tylko
wśród mieszkańców gminy, ale również poza nią.
To możliwość spędzenia ostatnich dni wakacji
w miłej, rodzinnej atmosferze.
Gmina Lwówek współpracuje z prawie 50 organizacjami pozarządowymi, które wnoszą niemały wkład w realizację poszczególnych projektów.
Gmina Lwówek może poszczycić się licznymi przykładami zrealizowanych projektów dofinansowanymi zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych w zakresie odnowy i aktywizacji środowisk
wiejskich, polegających m.in. na poprawie estetyki poszczególnych wsi, zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, podnoszeniu jakości usług dla
mieszkańców (ścieżki rowerowe, żłobki, świetlice wiejskie, itp.). Największe osiągnięcia na płaszczyźnie odnowy wsi przyniósł program „Wielkopolska Odnowa Wsi”, w którym gmina Lwówek
jest liderem w skali województwa. Od początku
istnienie programu (2009 r.) zrealizowała 26 projektów w ramach konkursów „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, oraz 11 projektów w ramach konkursów „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.
ll Materiał UMiG Lwówek,
zdjęcia: Adam Paschke,
Szymon Konieczny
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Komenda Powiatowa Policji w Nowym
Tomyślu sowim zasięgiem obejmuje
cały powiat nowotomyski. Stan
etatowy na przestrzeni ostatnich lat
wielokrotnie ulegał zmianie. W 2008
roku KPP w Nowym Tomyślu liczyła
109 etatów policyjnych, na początku
2014 roku – 142 etaty, od października
2014 roku do chwili obecnej jednostka
liczy 139 etatów policyjnych. Stan
zatrudnienia na dzień 1 kwietnia 2020
roku wynosi 130 funkcjonariuszy.
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Nowotomyska Komenda
Powiatowa Policji w pigułce

Wydział Kryminalny

Pion Kryminalny w KPP w Nowym Tomyślu składa się z 33 funkcjonariuszy, z czego 26 to funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z siedzibą
w Nowym Tomyślu. W jednostkach podległych
sytuacja przedstawia się następująco: dwóch
funkcjonariuszy w Komisariacie Policji w Opalenicy, dwóch funkcjonariuszy w Komisariacie
Policji w Zbąszyniu i po jednym funkcjonariuszu
w Posterunkach Policji tj. w Miedzichowie, Kuślinie i Lwówku. W Wydziale Kryminalnym wyodrębnia się Zespół Techniki Kryminalistycznej, Zespół
d/w z Przestępczością Gospodarczą oraz stanowisko d/w z Przestępczością Narkotykową. Bezpośredni nadzór nad pracą w Wydziale Kryminalnym
sprawuje naczelnik wydziału asp. szt. Piotr Wolny
oraz jego zastępca asp. szt. Paweł Łuczak. W jednostkach terenowych za powyższą pracę odpowiadają poszczególni Komendanci i Kierownicy.
Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu odnotowuje się spadek
przestępstw, tj. w roku 2018 – 946 przestępstwa,
natomiast w roku 2019 – 826 przestępstwa. Jest
to bardzo pozytywna tendencja utrzymująca się
już od kilku lat. Tendencję wzrostową można natomiast zauważyć w przestępstwach o charakterze:
gospodarczym tj. w roku 2018 – 110 przestępstw,
w roku 2019 – 138 przestępstw, jak również wzrost
przestępczości narkotykowej, tj. w roku 2018 – 29
przestępstw, w roku 2019 – 41 przestępstw oraz
internetowym, tj. oszustwa, wyłudzenia, włamania
na konta internetowe. Prowadzona praca operacyjna doprowadziła do coraz lepszego rozpoznania
zjawiska narkomanii. W roku 2017 zabezpieczono łącznie 4 kg 566 gram netto narkotyków, w roku
2018 ujawniono i zlikwidowano 2 nielegalne plantacje konopi innej niż włókniste (razem 64 rośliny)
oraz zabezpieczono 10 kg 431 gram netto narkotyków, w roku 2019 zabezpieczono 9 kg 548 gram
netto narkotyków i zlikwidowano dwa nielegalne plantacje konopi innej niż włókniste (razem
119 roślin).

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji jest największą komórką
organizacyjną w strukturach Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. Aktualnie liczy
37 zatrudnionych funkcjonariuszy. Ponadto
w służbie prewencyjnej w jednostkach podległych zatrudnionych jest 27 policjantów. Łączna
liczba funkcjonariuszy zatrudnionych to 64 osoby.
Bezpośredni nadzór nad pracą policjantów prewencji sprawuje Naczelnik Wydziału Prewencji
podkom. Arkadiusz Pelc oraz zastępca naczelnika asp. szt. Krzysztof Wyrwa.
W skład służby stricte prewencyjnej zaliczamy m.in:
• Zespół Dyżurnych – realizuje zadania na Stanowisku Kierowania Komendy Powiatowej
Policji w Nowym Tomyślu. Odpowiada za kierowanie podległymi służbami na ternie całego powiatu, przyjmowanie zgłoszeń i obsługę petentów zgłaszających się do jednostki.
W KPP w Nowym Tomyślu na stanowisku kierowania służbę pełni 10 funkcjonariuszy w systemie 12 godzinnym.
• Policjantów służby patrolowo-interwencyjnej – którzy realizują zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku

ll Zakończenie prac – kwiecień 2020

Warto zaznaczyć, iż oprócz działań kontrolnych i represyjnych policjanci zarówno dzielnicowi, ale w głównej mierze z Zespołu Prewencji
Kryminalnej Nieletnich i Patologii prowadzą szereg działań prewencyjnych. Działania te skierowane są zarówno do osób starszych, aby uchronić
takie osoby przed zagrożeniami np. w ostatnim
czasie modną metodą wyłudzeń „na wnuczka”
„na policjanta” oraz nieletnich w celu wskazania
sposobów unikania zagrożeń oraz konsekwencji
wynikających z popełniania czynu karalnego.
W zakres zadań policjantów prewencji wchodzi również zabezpieczenie porządku publicznego
w ramach odbywających się imprez sportowych
na naszym terenie jak i imprez kulturalno-rozrywkowych, mając niejednokrotnie charakter
imprez masowych. Dzięki właściwemu przygotowaniu i zabezpieczeniu nie odnotowano w tym
zakresie żadnych poważnych zdarzeń.

wydziałów w jednej siedzibie. Dzięki nowo powstałej inwestycji . Wydział Ruchu Drogowego po sześciu latach zostanie przeniesiony do nowego
budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Tomyślu, co od początku było w założeniach związanych z budową.
Bezpośredni nadzór nad pracą policjantów
ruchu drogowego, sprawuje Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Mariusz Piosik
wraz z zastępcą asp. szt. Marcinem Piotrowskim.
W Wydziale aktualnie służbę pełni 25 funkcjonariuszy. W skład pionu ruchu drogowego wchodzą: Zespół do spraw Organizacji Służby, Zespół
Kontroli Ruchu Drogowego I oraz Zespół Kontroli Ruchu Drogowego II.
Wydział Ruchu Drogowego swoim nadzorem
obejmuje wszystkie drogi przebiegające przez
powiat nowotomyski. Do podstawowych zadań
policjantów ruchu drogowego należy czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu
na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie oraz inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Policjanci w ramach wykonywania swoich
uprawnień, koncentrują się przede wszystkim
na kontroli uczestników ruchu drogowego, ponadto będąc organem uprawnionym do obsługi zdarzeń drogowych (kolizji, wypadków) obsługują
je oraz rejestrują te zdarzenia w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji zwanym „SEWIK”,
który jest podstawowym źródłem na temat zdarzeń drogowych, przyczyn, ich skutków oraz ofiar.
Takie dane Policja prezentuje w formie analiz
stanu bezpieczeństwa. Analizy te, między innymi stanowią podstawę do dyslokowania patroli
w zagrożone rejony.
Nadto WRD realizuje następujące zadania:
• opiniuje projekty organizacji ruchu w zakresie inżynierii ruchu drogowego na drogach
powiatowych,
• współpracuje ze środkami masowego przekazu w zakresie popularyzowania bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stałej wymiany
informacji w przedmiocie danych dotyczących
ruchu drogowego.

Wydział Ruchu Drogowego

Pracownicy cywilni

publicznego, prewencyjnego zabezpieczenia terenu oraz ujawniania i zatrzymywania
sprawców przestępstw i wykroczeń. W KPP
w Nowym Tomyślu oraz jednostkach podległych służbę patrolowo-interwencyjną aktualnie pełni 27 funkcjonariuszy. Podstawowym
zadaniem mającym wpływ na utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
powiatu nowotomyskiego jest obsługa zgłaszanych interwencji zarówno tzw. domowych, jak
i w miejscach publicznych.
• Policjantów pełniących służbę na stawisku
dzielnicowych – do ich zadań należy utrzymanie bezpośredniego kontaktu ze społecznościami lokalnymi w wyznaczonych rejonach
służbowych. Dzielnicowi wypełniają zadania
policjanta pierwszego kontaktu, diagnozują
wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy,
ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Na terenie powiatu nowotomyskiego służbę dzielnicowego pełni 18 funkcjonariuszy.
• funkcjonariuszy policji prewencji kryminalnej patologii i nieletnich, organizacji służby
prowadzących postępowania o wykroczenia
oraz postępowania administracyjne.

Wydział Ruchu Drogowego jest komórką w strukturach Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu z siedzibą w miejscowości Bolewice. Należy
wspomnieć, że przez wiele lat Wydział Ruchu Drogowego był nieodłączną komórką umiejscowioną w budynku przy ul. Piłsudskiego. Zwiększający się jednak na przestrzeni lat stan zatrudnienia
w Komedzie spowodował, iż do chwili obecnej nie
dysponowaliśmy odpowiednią ilością pomieszczeń umożliwiającą umiejscowienie wszystkich

Ważną rolę w strukturach Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu pełnią pracownicy cywilni. To od ich pracy w znacznym stopniu
zależy sprawność i skuteczność działań policyjnych. Pracownicy policji wykonują obowiązki na
różnych stanowiskach pracy, w wielu dziedzinach,
począwszy od pracowników administracyjno-biurowych, na stanowiskach specjalistycznych
ds. finansów, kadr czy teleinformatyki po stanowiska pracowników gospodarczych. To właśnie

pracownicy cywilni, obok policjantek i policjantów, mają istotny wkład we właściwe funkcjonowanie policyjnej formacji. Obecnie Komenda
Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu liczy 19,7
etatów, na których zatrudnionych jest 25 osób
w różnym wymiarze czasu pracy. Dbanie o należyty obieg dokumentów, wyposażenie jednostek
oraz policjantów w odpowiedni sprzęt, finanse,
sprawy kadrowe oraz terminowe i sprawne wprowadzanie danych do systemów, to zaledwie kilka
najważniejszych zadań, jakie rzetelnie wykonują na co dzień. Niezaprzeczalnym faktem jest, iż
bez istnienia rzetelnego, profesjonalnego i bezstronnego zaplecza, w którego skład wchodzą
pracownicy Policji, komenda nie mogłaby sprawnie funkcjonować.

Powstanie nowej siedziby

Powodem powstania nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu były przede
wszystkim nieadekwatne do potrzeb i sprawnego funkcjonowania jednostki warunki lokalowe, sanitarne i higieniczne. Brak sukcesywnych
remontów, które byłyby bardzo kosztowne oraz
stan techniczny budynków przy ul. Piłsudskiego,
powodowały bardzo zły odbiór społeczny Policji.
Brak wydzielonych pokojów przyjęć i obsługi
interesantów, brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych, ale nade wszystko nieprzystosowanie
obiektów do obsługi osób z niepełnosprawnościami stały się jednym z głównych powodów podjęcia decyzji o budowie nowej siedziby jednostki.
Nowy budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące normy.
Prace budowlane nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu rozpoczęły się w marcu 2018 roku. Inwestycja została zlokalizowana w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecia, niedaleko centrum miasta
Nowo powstały budynek wraz z zapleczem techniczno-gospodarczym i strzelnicą tworzą jeden
obiekt w kształcie litery „L”. W części administracyjnej budynek jest czterokondygnacyjny, w pozostałej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
kryty dachem płaskim. Łączna powierzchnia użytkowa budynku stanowi około 2430 m², przebudowany budynek garażowy 190 m², wiata 96 m² oraz
budynek strzelnicy ćwiczebnej 340 m².
Budynek został także wyposażony w windę,
zaplecze sportowe i salę konferencyjną. Zagospodarowany został także teren wokół budynku. Parkingi i nowa zieleń to tylko niektóre elementy, wpływające w znaczący sposób na nowy
wizerunek Komendy. Po oddaniu nowej siedziby,
wszyscy policjanci i pracownicy Policji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu będą
pracować w jednym budynku (obecnie Wydział
Ruchu Drogowego znajduje się w budynku należącym do autostrady A2 w miejscowości Bolewice). Usprawni to w znaczący sposób obsługę interesantów. Dzięki nowej siedzibie poprawią się
również warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji.
Nowością dla nowotomyskich policjantów
z całą pewnością jest strzelnica, w której będą
mogły odbywać się strzelania programowe z broni
krótkiej. Czterostanowiskowa strzelnica zostanie
odpowiednio wyposażona, co pozwoli na profesjonalne prowadzenie strzelań. Kolejnym elementem są szatnie z łazienkami. Policjanci będą
mogli w swobodny sposób przebierać się i korzystać z węzłów sanitarnych w nich umieszczonych.
Na terenie komendy zostało także wyznaczone
miejsce na przenośny kojec dla psa służbowego.
ll opr. KPP w Nowym Tomyślu
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Pierwsze organy bezpieczeństwa
zaczęto tworzyć w powiecie
nowotomyskim, grodziskim
i międzyrzeckim już w okresie
rewolucji w Niemczech –
1918 r. (kompanie służby straży
i bezpieczeństwa). Wyzwolony
3 stycznia 1919 r. przez powstańców
wielkopolskich Nowy Tomyśl był
od samego początku siedzibą władz
powiatowych oraz bezpieczeństwa,
które miały zapewnić mieszkańcom
powiatu ład i porządek publiczny
oraz bezpieczeństwo życia i mienia.
Początkowo zadania tego podjęły
się straże ludowe, pod dowództwem
hrabiego Stanisława Łąckiego
z Posadowa, wkrótce zastąpione
przez Żandarmerię Krajową byłej
Dzielnicy Pruskiej (koniec
maja 1919 r.).

Ż

andarmeria Polowa, pełniąca służbę
w powiatach etapowych, była przeznaczona do utrzymania porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na obszarach etapowych.
Zorganizowana została w Wielkopolską Brygadę
Żandarmerii, która dzieliła się na cztery okręgi:
w Poznaniu, Krotoszynie, Gnieźnie i Bydgoszczy.
Poszczególne okręgi podzielone były na „objazdy”, a te z kolei na posterunki. Na czele okręgu stał
komendant okręgowy w randze oficera. Początkowo Objazd Opalenica był dla powiatu grodziskiego i nowotomyskiego. W dniu 11 sierpnia 1919 r.
wachmistrz Michał Tyc wraz z siedmioma żandarmami został skierowany przez ppor. Arkadego Fiedlera z Dowództwa Żandarmerii w Poznaniu do Nowego Tomyśla.
Komisarz powiatowy był dla żandarmerii polowej w powiatach etapowych cywilną władzą służbową. Funkcję tę pełnił w powiecie nowotomyskim
por. Walerian Anderson (od początku stycznia
1919 r. do końca czerwca 1919 r., aż do przejścia
do Wojska Polskiego).
Ustawa z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej
zapisywała, że to Policja jest państwową organizacją służby bezpieczeństwa jako organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych
i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju
i porządku publicznego. Policja państwowa w Wielkopolsce przechodziła na etat Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w Warszawie. Na czele formacji
stanął komendant policji państwowej b. dzielnicy pruskiej, stając się jednocześnie pomocnikiem
komendanta głównego policji.
W dniu 16 lipca 1920 roku Komendant Okręgowy Policji Państwowej w Poznaniu insp. Wiktor Ludwikowski powołał 14 komend powiatowych Policji, w tym Komendę w Nowym Tomyślu
obejmującą powiaty Międzychód i Nowy Tomyśl.
Zaplecze kadrowe nowotworzonej Policji Państwowej na terenie całego woj. poznańskiego, stanowili
żołnierze I Brygady Żandarmerii Krajowej. Pierwszym Komendantem Powiatowym PP w Nowym
Tomyślu został mianowany asp. Wicenty Relewicz. Zastępcą został mianowany st. przod. Władysław Chudziński, który jednocześnie pełnił funkcję komendanta Posterunku PP w Międzychodzie
(18.07.1920 r. – 01.01.1923 r.). Początkowo podstawowym środkiem lokomocji policjantów były
konie służbowe, wyparte po kilku latach rowerami.
Zaplecze kadrowe nowotworzonej Policji Państwowej na terenie województwa poznańskiego
stanowili żołnierze I Brygady Żandarmerii Krajowej. Po 21 lipca 1920 r. nastąpiła weryfikacja niższych funkcjonariuszy, którzy wcześniej wstąpili do służby.
Na terenie powiatu nowotomyskiego utworzono posterunki Policji Państwowej w Nowym Tomyślu, Łomnicy (26.01.1922), Jabłonce Starej, Kuślinie,
Lwówku, Bukowcu, Bolewicach, Miedzichowie, oraz
dwa w Zbąszyniu: kolejowy i administracyjny. Z kolei
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Z kart historii

ll Komisarz Ludwik Złotogórski

na terenie powiatu międzychodzkiego utworzono
posterunki: w Międzychodzie, Sierakowie, Kwilczu,
Chrzypsku Wielkim, Mierzynku (od 21.12.1920 r.
w Drzewcach), Mokrzcu (od 1.01.1921 r. w Raduszu), Kamionnie i Mościejewie.
Początkowo gminy Opalenica, Buk i Grodzisk
podlegały od lipca 1920 r. Komendzie Powiatowej
PP w Szamotułach. Następnie na początku stycznia 1921 r. posterunki, m.in. Buk, Granowo, Opalenica, Grodzisk weszły w skład Komendy Powiatowej Policji w Poznaniu. Kolejny etap organizacyjny
nastąpił w 1932 roku i trwał do 1939 roku. Do roku
1926 sprawy policyjne należały do kompetencji
samorządu miejskiego. Do pracy na terenie Nowego Tomyśla zostało skierowanych 29 lipca 1920
roku 10 urzędników policji. Wśród pierwszych policjantów byli: posterunkowi Szumania, Skokowski,
Kałek, Zimny oraz starszy przodownik Bartkowiak.
Areszt policyjny mieszczący się w dawnym budynku magistratu (obecnie Sąd Rejonowy) posiadał
następujące wyposażenie: odpowiednio zabezpieczone drzwi oraz kraty, w każdej celi znajdował
się leżak, siennik ze słomą, koc, wiadro, dzbanek,
garnek do wody, stolik oraz piec opalany z korytarza. Dwie cele były do dyspozycji miejscowego
posterunku Policji Państwowej, natomiast trzecią
użytkował Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, zależny od władz państwowych.
W okresie międzywojennym częstym zjawiskiem było przenoszenie policjantów, w czym władze policyjne upatrywały sposób, na podniesienie
dyscyplin i efektów pracy oraz uniemożliwienie
bratania się z lokalną społecznością i widziały swoisty stymulator kadrowy.
Oprócz funkcjonariuszy dotyczyło to także
koni, m.in. 3 maja 1921 r. zarządzono translokację koni i funkcjonariuszy w powiecie nowotomyskim i międzychodzkim.
Duży wzrost liczebny funkcjonariuszy nastąpił
po zamachu majowym w 1926 roku. Na terenie
powiatu nowotomyskiego 56 funkcjonariuszy dysponowało wtedy 1 samochodem, 12 rowerami, 1
koniem pociągowym, 78 karabinami i 18 szablami. Od tego czasu Policja Państwowa była organem
wykonawczym administracji państwowej. Organizacja policji była przystosowana do administracyjnego podziału Państwa. W Nowym Tomyślu istniała Komenda Powiatowa z komendantem na czele.
Wydział Powiatowy i samorządowy wykazywały
dużą dbałość o wyposażenie nowotomyskiej policji. Można było zaobserwować dużą dbałość władz
powiatowych – Wydziału Powiatowego i samorządowych w wyposażaniu tej formacji, m.in. w 1923
roku zakupiono rowery, a w rok później psa policyjnego „Asta” oraz łóżka składane dla policjantów pełniących nocne dyżury.
W okresie międzywojennym życie polityczne na terenie Nowego Tomyśla zdominowane było przez partie prawicowe, przede wszystkim przez endecję oraz – w mniejszym stopniu

ll Pies zakupiony w 1926 roku z funduszy Wydziału Powiatowego i Samorządowego

ll Policjanci z Nowego Tomyśla – 1925 rok

– przez stronnictwa sanacyjne. Poważny wpływ
na to wywarła konieczność stworzenia na terenie
miasta „barykady polskości”, potrzebnej do przeciwstawienia się licznej na tutejszym gruncie
niemczyzny, która była silniejsza ekonomicznie
i dość dobrze zorganizowana. Policja Państwowa
odgrywała tutaj w tym zakresie bardzo ważną rolę.
Przykładowo latem 1920 r. dochodziło więc
na terenie powiatu nowotomyskiego do wystąpień antypaństwowych, organizowanych przez
mniejszość niemiecką. W pobliskiej Borui Kościelnej Niemcy Amandus Zinke, Gustaw Rau oraz Otto
Stenschke zorganizowali bojówkę, przy pomocy
której opanowali budynek poczty, posterunek policji, a następnie zamierzali pomaszerować na Nowy
Tomyśl. Szybka kontrakcja policji nowotomyskiej, powiadomionej przez Fabiana Frąckowiaka z Jabłonnej, doprowadziła do rozproszenia niemieckich dywersantów.
Nabrzmiała sytuacja społeczna była przyczyną
powstawania niepokojów i zaburzeń na terenie
miasta. W 1921 r. doszło do strajku pracowników
gazowni, którzy żądając podwyżek płac przerwali dopływ gazu dla miasta. Zagrożeniem ładu społecznego były próby organizowania manifestacji,
które były przez policję likwidowane w zarodku. Nie dopuszczono do demonstracji w dniu 1
maja 1930 r. czy w latach trzydziestych wyprowadzenia demonstracji Stronnictwa Narodowego

w zniemczonym Nowym Tomyślu. Bombą wybuchową była liczba bezrobotnych na terenie powiatu, która doszła do 300 osób. W obwodzie posterunku Nowy Tomyśl zarejestrowano ich 48. Bez pracy
byli przeważnie robotnicy przejściowo zwolnieni
z tartaków: Brunona Roya i Romana Nitschego
z Glinna oraz z różnych przedsiębiorstw budowlanych, natomiast 252 osoby pochodziły z obwodów posterunków Lwówek i Zbąszyń.
W związku z ewentualnością zaburzeń z powodu
bezrobocia i strajków na terenie powiatu, Komendant Powiatowy Policji Państwowej Podkomisarz
P.P. Wróblewski zmodyfikował 24 maja 1934 r.
regulamin wewnętrzny Posterunku PP w Nowym
Tomyślu.
Po podpisaniu w styczniu 1934 r. deklaracji polsko-niemieckiej o nieagresji, Niemcy demonstracyjnie
deklarowali swoją lojalność wobec Polski. Faktycznie prowadzili cichą walkę ze wszystkim co polskie.
Ogółem Komendzie Powiatowej w Nowym Tomyślu przed wybuchem II wojny światowej było przyporządkowanych 11 posterunków (Posterunek PP
w Nowym Tomyślu, Komisariat Graniczny – kolejowy PP w Zbąszyniu, Posterunek PP w Zbąszyniu,
Posterunek PP w Opalenicy, Posterunek PP w Granowie, Posterunek PP w Buku, Posterunek PP w Lwówku, Posterunek PP w Miedzichowie, Posterunek PP
w Kuślinie, Posterunek PP w Grodzisku, Posterunek PP w Bukowcu), gdzie służyło 3 oficerów i 140

wydanie 1 (107)
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nowotomyskiej policji…

ll Nowotomyska rodzina policyjna ok. 1938 r.

ll Jan Rożek

ll Józef Wróblewski

szeregowych (w tym rezerwiści powołani do służby
w Policji Państwowej w sierpniu 1939 r.).
Z chwilą wybuchu wojny w 1939 r. Policja Państwowa podjęła się zadań zgodnie z planami mobilizacyjnymi. Cześć funkcjonariuszy się ewakuowała na wschód do ośrodków zapasowych, inni jak
funkcjonariusze Policji Państwowej z gminy Zbąszyń (pluton 20 – osobowy) razem z plutonem Straży Granicznej, Obrony Narodowej oraz oddziałem
wydzielonym por. sł. st. Władysława Polaszka podjęła się obrony zbąszyńskiego odcinka granicznego. W trakcie obrony stacji kolejowej w Zbąszyniu
zginął policjant Ludwik Gondek (ustalenia Franciszka Zierke: Okupacja hitlerowska (1939 -1945)
(w:) Zbąszyń. Zarys historii dziejów miasta. Zielona Góra 1985, s. 88). Funkcjonariusze Policji Państwowej i ich rodziny byli represjonowani ze strony
Niemców, m.in. komisarz Kazimierz Wiśniewski (1893-1943), który pierwszy przydział w policji jako aspirant otrzymał do Nowego Tomyśla –
został zamęczony w niemieckim nazistowskim
obozie koncentracyjnym na Majdanku.
Szczególną bezwzględnością wobec policjantów
odznaczyli się Rosjanie. Stąd liczne groby funkcjonariuszy Policji Państwowej daleko od nas. Zapomniane i nieznane…
Przez wiele lat starano się wydrzeć z pamięci zbiorowej pamięć pomordowanych Polaków
przez system sowiecki. Mówiąc o zbrodni katyńskiej

pamiętamy o pomordowanych Polakach na „nieludzkiej ziemi” w różnych miejscach kaźni. Decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców podjął w dniu
5 marca 1940 roku Józef Stalin i inni funkcjonariusze państwa sowieckiego. Wśród nich byli policjanci Policji Państwowej związani z powiatem nowotomyskim (według stopni awansowych pośmiertnych
z 2007 r.): aspirant Bartkowiak Walenty, aspirant
Bojak Jakub, aspirant Czak Franciszek, aspirant
Czwartacki Mikołaj, aspirant Dakowski Kazimierz,
aspirant Dobrowolski Franciszek, aspirant Drążkowiak Wawrzyn, aspirant Dziurla Franciszek, aspirant Fajfer Marcin, aspirant Grzenda Władysław,
aspirant Janowski Józef, aspirant Karpiński Józef,
aspirant Kasprzyk Jan, aspirant Kąkol Piotr, aspirant Kempa Władysław, aspirant Kleinrok Władysław, aspirant Kluska Józef, aspirant Konon Władysław, aspirant Kortus Wincenty, aspirant Krzyżaniak
Józef, aspirant Kuczyński Piotr, aspirant Lange Władysław, aspirant Łoniewski Julian, aspirant Knyba
Antoni, aspirant Makowski Adam, aspirant Matecki
Florian, aspirant Osowski vel Ossowski Józef, aspirant PP Paradowski Bronisław, aspirant Pietrzyk
Ignacy, aspirant Pięta Stanisław, aspirant Ringwelski Feliks, aspirant Rożek Jan, aspirant Rybarczyk
Marian, aspirant Skiba Stefan Szczepan, aspirant
Sulinowski Walenty, aspirant Szeląg Piotr Feliks,
aspirant Szuman Andrzej, aspirant Trybuś Michał,
aspirant Wasiak Tomasz, komisarz Wróblewski

Józef, aspirant Zieliński Franciszek, aspirant Żmudziński Feliks. Osoby spoza dzisiejszego powiatu
nowotomyskiego (do 1939 r. związane z ówczesnym powiatem nowotomyskim): aspirant Białek
Józef, aspirant Gniazdowski Jan, aspirant Gola Stefan Szczepan, aspirant Marciniak Władysław, aspirant Martyński Jan, aspirant Michalczyk Antoni,
aspirant Szwajorek Idzi. Osoby do 1939 r. związane
z ówczesnym powiatem nowotomyskim (do policji przyjęci w pow. nowotomyskim): Waszko Piotr
i Wojciechowski Jan.
Niemcy na terenie Generalnego Gubernatorstwa
utworzyli Policję Polską w Generalnym Gubernatorstwie, tzw. „granatową policję”. W jej skład
wchodzili byli funkcjonariusze Policji Państwowej – powoływani do niej pod groźbą kary śmierci, m.in. z zachodniej Wielkopolski i z powiatu
nowotomyskiego. Zakres jej działań ograniczał się
do funkcji porządkowych. Około 30% z funkcjonariuszy „granatowej policji” należało do tajnych
struktur państwa podziemnego, głównie do Armii
Krajowej. Wśród tragicznie zmarłych był m.in.
post. Wacław Poprawa (1899-1942 Chylice), który
pozytywnie zapisał się w pamięci wysiedlonych
Wielkopolan.
Po 1945 r. nie było miejsca dla osób, które pełniły
służbę dla sanacyjnej Polski. W zakresie rozpracowania funkcjonariuszy przedwojennej Policji Państwowej przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa
w Nowym Tomyślu – jako osoby zagrażające bezpieczeństwu powojennemu – objęto szczególnym
zainteresowaniem w 1953 r. następujące osoby:
Złotogórski Ludwik – komendant Powiatowy PP,
Girulski Edward – Komendant Powiatowy w powiecie Dzisna (zamieszkały w Nowym Tomyślu), Banaszak Klemens – funkcjonariusz PP w Zbąszyniu,
Ilnicki Klemens – funkcjonariusz w Stanisławowie (zamieszkały w Zbąszyniu), Kaliński Stanisław
– funkcjonariusz PP w Zbąszyniu, Stelmaszyk Piotr
– funkcjonariusz PP (zamieszkały w Zbąszyniu),
Bajer Bronisław – funkcjonariusz PP w Zbąszyniu,
Stachowiak Stanisław – funkcjonariusz PP w Zbąszyniu (zamieszkały w Nądni), Zawadzki Stanisław- funkcjonariusz PP na kresach wschodnich
(zamieszkały w Starym Tomyślu), Wimann Franciszek – funkcjonariusz PP w Buku, Maśnica Stanisław – funkcjonariusz PP w Dusznikach (zamieszkały w Buku), Stachowiak Jan – funkcjonariusz PP
w Czarnkowie (zamieszkały w Wielkiejwsi, gmina
Buk), Zborała Andrzej – funkcjonariusz PP na kresach wschodnich (zamieszkały w Nowym Tomyślu), Netka Wawrzyniec – funkcjonariusz PP na kresach zachodnich (zamieszkały w Nowym Tomyślu),
Kosowski Walenty – funkcjonariusz PP w Zbąszyniu, Spalony Jan – funkcjonariusz PP w Granowie
(zamieszkały w Miedzichowie), Kuraś Kazimierz
– funkcjonariusz PP w Granowie. Ponadto rozpracowaniem objęto licznych byłych funkcjonariuszy
Straży Granicznej.
Okres historyczny od zakończenia II wojny światowej do 1990 r. kiedy to powołano ponownie Policję Państwową nie należy do chlubnych. Wiąże się
to działaniami ówczesnego aparatu polityczno-partyjnego władz komunistycznych, jak i uzależnieniem od imperium sowieckiego.
W przeszłości powiat nowotomyski był obszarem
konfrontacji polsko-niemieckiej, miejscem przejścia
granicznego w Zbąszyniu iTrzcielu. Miał do rozwiązania szereg bolączek natury politycznej i społecznej, które wpływały na pracę Policji Państwowej.
Obecnie jest obszarem szczególnym, w którym
realizują się z powodzeniem idee związane z transformacją gospodarczą i polityczną po 1989 roku.
Uczestniczymy w pokojowej budowie zjednoczonej
Europy, m.in. następuje tutaj otwarcie dla przybyszy
z innych krajów – w szczególności z Ukrainy. Jesteśmy ważnym miejscem na mapie Polski i Europy,

gdzie przebiegają znaczące szlaki drogowe i kolejowe. W nawiązaniu do tradycji Policji Państwowej
z lat 1919-1939 – 6 kwietnia 1990 r. na mocy Ustawy o Policji utworzono Policję Państwową, formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania
bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Policja podlega ministrowi właściwemu ds.
wewnętrznych. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych tej instytucji jest Komendant Główny Policji.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu
została utworzona na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego nr 15/org. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. W wyżej wymienionym dokumencie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
z dniem 01.01.1999 r. przydzielił Komendantowi
Powiatowemu Policji w Nowym Tomyślu 105 etatów
Policji i 4 etaty pracowników Policji na zorganizowanie komórek, ogniw i samodzielnych stanowisk
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu
oraz podległych komisariatów Policji.
Następnie Rozkazem Organizacyjnym nr 01/org.
z dnia 17.02.1999 r. Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu wprowadził etaty poszczególnych jednostek Policji dysponując 105 etatami
Policji i 4 etatami pracowników Policji. Komenda
Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu liczyła wówczas 77 etatów, w tym 73 etaty Policji i 4 etaty pracowników Policji. Ponadto utworzono 5 komisariatów na terenie gmin: Opalenica, Zbąszyń, Kuślin,
Lwówek oraz Miedzichowo. Dwa komisariaty usytuowane w Kuślinie i Miedzichowie liczyły po
4 etaty Policji, komisariat Policji w Lwówku 7 etatów Policji, komisariat Policji w Opalenicy 8 etatów Policji oraz komisariat Policji w Zbąszyniu
9 etatów Policji. Z dniem 1 grudnia 2000 roku komisariaty Policji w Kuślinie i Miedzichowie zostały
zlikwidowane, a w ich miejsce utworzono Rewiry Dzielnicowych.
Etat Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Tomyślu na przestrzeni lat ulegał wielu zmianom,
które spowodowane były koniecznością dostosowywania struktury organizacyjnej do aktualnych
potrzeb w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki. I tak, w 2004 roku w celu dostosowania struktur organizacyjnych Policji do postulatów samorządów gminnych utworzono posterunki
Policji w Miedzichowie, Kuślinie i Lwówku.
Komendanci Powiatowi Policji Państwowej
w Nowym Tomyślu w latach 1920 – 1939:
• podkom Wincenty Relewicz – od 1920 r. do 15
IX 1922 r., wz. komisarz (aspirant PP w 1921 r.)
Kazimierz Wiśniewski
• podkom. Andrzej Woźnicki od 22 IX 1922 r. –
• podkom. Podróżek
• wz. st. przod. Dobrowolski Franciszek
• p.o. aspirant Kochmański
• kom. (podkom. PP) Józef Wróblewski – od
1935 r. do1938 r.
• kom. (podkom. PP) Ludwik Złotogórski – od
1938 r. do 1939 r.
Komendanci Powiatowi Policji w Nowym
Tomyślu po roku1989:
• podinsp. Zdzisław Strugała – od 1990 r. do 1996 r.;
• podinsp. Czesław Korytowski – od 1997 r. do
1999 r.
• insp. Leszek Hus – od 1999 r. do 2006 r.;
• insp. Wojciech Ratman – od roku 2006 r. do 2009 r.;
• insp..Zbigniew Borowczyk – od 2009 r. do 2012 r.;
• insp. Wojciech Kolasiński – od 2012 r. do 2016 r.;
insp. Jarosław Żurek – od 2016 r. nadal.
ll opr. dr Zdzisław Kościański,
zdjęcia ze zbiorów autora
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Gmina
Miedzichowo
Wójt:
Stanisław Piechota
Siedziba:
ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo
Kontakt:
tel.: 61 44 10 240
e-mail: ug-miedzichowo@post.pl
www.miedzichowo.pl

Gmina Miedzichowo położona
jest w województwie
wielkopolskim, w powiecie
nowotomyskim. Powierzchnia
gminy wynosi 208 km2.
Niemal 70 proc. terenu gminy
to lasy. W 2019 roku w gminie
powstał Miedzichowski Park
Krajobrazowy, powierzchnia
parku obejmuje 1432,28 ha.
Gminę zamieszkuje obecnie
3792 mieszkańców. Największe
miejscowości gminy to Bolewice
liczące 1954 osoby i Miedzichowo
liczące 422 osoby. W przeszłości
Miedzichowo znane było
z hutnictwa (stąd nazwa wsi).
Niegdyś jej niemiecka nazwa
brzmiała Kupferhammer. W XVII
wieku istniała tu kuźnica miedzi
i żelaza zwana Kopernym
Młynem.

ll Gmina z lotu ptaka

I

stotne znaczenie w gospodarce gminy odgrywa leśnictwo. Najistotniejszym podmiotem
jest tutaj Nadleśnictwo Bolewice. Prowadzona
gospodarka leśna zmierza do zachowania w stanie naturalnym zasobów leśnych, ich pomnażania, a także ochrony walorów przyrodniczych
i krajobrazowych. Leśnicy prowadząc właściwą gospodarkę leśną sprawili, że tereny te stały
się autentycznymi enklawami natury i ostojami
dla dzikich zwierząt i ptactwa, zakątkami zieleni, które przyciągają swoim urokiem o każdej
porze roku.
Charakterystyczną cechą tutejszych lasów jest
słynna bolewicka sosna stanowiąca miejscowy
ekotyp tego gatunku. Tworzy ona drzewostany
nasienne, które podlegają szczególnej ochronie
jako odznaczające się wybitnie korzystnymi właściwościami. Powierzchnia drzewostanu nasiennego tej sosny wynosi ponad 150 ha. Ogromnym
atutem regionu jest niski stopień uprzemysłowienia, a co się z tym wiąże – czyste powietrze, nieskażone gleby i wody.
Gmina Miedzichowo dysponuje licznymi walorami, które kwalifikują ją do terenów doskonale
nadających się dla celów turystyczno-rekreacyjnych. Występują tu takie formy ochrony przyrody
jak: park krajobrazowy wraz z otuliną, pomniki
przyrody, użytki ekologiczne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, sieć obszarów Natura 2000
oraz rośliny i zwierzęta objęte ochroną gatunkową. Miedzichowski Park Krajobrazowy obejmuje północno – zachodnią część gminy (ok. 9%

ll Kościół w Miedzichowie

ll Skansen archeologiczny

terenu Parku) o powierzchni 950 ha oraz 7 175
ha otuliny.
Gmina Miedzichowo posiada także 35 użytków ekologicznych, które zajmują 129,30 ha,
jak również 10 pomników przyrody wpisanych
w rejestr wojewódzki oraz 29 pomników przyrody ustanowionych uchwałami Rady Gminy. Przez
teren gminy przebiega także sieć obszarów Natura 2000, która obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary siedlisk. Obszar
ten w większości pokrywa się z obszarem Miedzichowskiego Parku Krajobrazowego.
Mówiąc o gminie nie można zapomnieć o jeziorach znajdujących się w części zachodniej. Do największych jezior zaliczyć należy:
• Głębokie – 28,9 ha, głębokość maksymalna
15,7 m;
• Silna Duża (Pszczewskie) – 28,77 ha, głębokość
maksymalna 3,2 m;
• Trzy Tonie (Trzytoniowe) – 18,29 ha, głębokość
maksymalna 9,0 m.

• Obra – przepływa przez zachodnie tereny
gminy i wraz z rynną Jezior Pszczewskich tworzy zachodnią granicę gminy;
• Czarna Woda – przepływa przez tereny gminy
ze wschodu na zachód i stanowi prawy dopływ Obry.

Są one atrakcyjne dzięki wysoko ocenionej
czystości wód. Przez teren Gminy przepływają
również rzeki:

Na terenie gminy prowadzone są intensywne
prace mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, kulturalnej i mieszkaniowej. W 2020 roku
oddano do użytku ul. Rzemieślniczą oraz ul. Królewską, trwają pracę nad budową domów developerskich w miejscowości Bolewice. W centrum
Bolewic powstała Galeria Handlowa, w której
mieszczą się: Chata Polska, apteka, kwiaciarnia,
restauracja, poczta, bank. W 2020 roku zostanie
oddana wyremontowana Filia Biblioteki Publicznej w Bolewicach. Trwa termomodernizacja wraz
z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach. Na terenie
gminy funkcjonuje nowoczesna biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków wraz siecią
kolektorów sanitarnych w Bolewicach, a w Miedzichowie znajduje się kanalizacja sanitarna wraz
z oczyszczalnią ścieków. W 2017 roku przeprowadzono gazyfikacje w Bolewicach i Bolewicku.

Trwają dalsze prace nad poszerzeniem gazyfikacji w innych miejscowościach.
W 2018 roku zakończono inwestycję związaną z przebudową i rozbudową jedynego w powiecie nowotomyskim Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bolewicku Poprzez uzupełnioną
infrastrukturę budynek schroniska spełnia już
wszelkie warunki standardu. Posiada zaplecze
kuchenne, sanitarne oraz noclegowe.
W gminie nie ma zbyt wielu zabytków. Do ciekawych obiektów należą kościół parafialny pw.
św. Stanisława w Miedzichowie oraz kościół Chrystusa króla w Bolewicach. Godny obejrzenia jest
Skansen Archeologiczny w miejscowości Miedzichowo, który powstał w 2019 roku. Nawiązuje do tradycji metalurgicznych Miedzichowa.
Wiele wydarzeń kulturalnych realizowanych
jest przez Gminą Bibliotekę Publiczną w Miedzichowie i filię w Bolewicach. W 2020 roku oddano do użytku małe kino społecznościowe na 21
miejsc. Od dziewięciu lat na terenie gminy działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie seniorzy
mogą poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania.
Dla dzieci i młodzieży są organizowane warsztaty wokalne i taneczne oraz prężnie działa Gminna Szkółka Piłkarska. Wśród ciekawych wydarzeń
można również wymienić imprezę edukacyjno
– historyczną pt. „Konie i powozy – szlakiem Po-wstania Wielkopolskiego” organizowaną przez
jedno z tutejszych stowarzyszeń przy współpracy m.in. z samorządem gminy i powiatu. Podczas tego wydarzenia szpaler powozów, bryczek
oraz jeźdźców w siodle przemierza urokliwą trasę
powstania wiodącą wśród malowniczych lasów.
Z kolei podczas odbywających się w Szkole Podstawowej w Miedzichowie Festiwali Piosenki
Turystycznej i Dziecięcej swoje talenty wokalne
mogą zaprezentować dzieci i młodzież.
W Gminie Miedzichowo rozwija się handel
drobnodetaliczny, usługi transportu leśnego,
usługi stolarskie i gastronomiczne. Biorąc pod
uwagę walory środowiskowo – krajobrazowe stawia się tu na rozwój turystyki. Zostały utworzone ścieżki rowerowe oraz szlaki, które pokazują
piękno Ziemi Miedzichowskiej. Wśród szlaków
rowerowych przebiegających przez gminę Miedzichowo na uwagę zasługują:
• niebieski szlak sosny bolewickiej relacji Nowy
Tomyśl – Lewice, długości ok 35 km wiodący
przez piękny i obfitujący w grzyby obszar lasów
Nadleśnictwa Grodzisk Wielkopolski i Bolewice,
• żółty szlak Powstańców Wielkopolskich relacji Zbąszyń Miedzichowo, długości ok. 19 km,
• czarny szlak „Piach po osie czyli miedzichowski Paryż – Dakar”, relacji Chmielinko-Jabłonka Stara, długości ok 30 km.
Niespotykany krajobraz i bogactwo walorów
przyrodniczych gminy Miedzichowo i Powiatu
Nowotomyskiego zachęca do pieszych wędrówek i jazdy konno. Piechurzy z pewnością polubią czerwony szlak pieszy, o długości 50 km relacji Miedzichowo- Babimost. Z kolei szlak konny
w okolicach leśniczówki „Smolarnia” w kierunku
Bolewic zadowoli amatorów jazdy konnej.
Obecnie Gmina pracuje nad projektem pt.
„Szlak Wikliny”, który swym zasięgiem ma objąć
także teren Gminy Miedzichowo.
W Gminie Miedzichowo znajdują się również liczne gospodarstwa agroturystyczne położone wśród
malowniczych krajobrazów pól, lasów i jezior przyciągają turystów urokiem olęderskich zabudowań
oraz dobrymi warunkami pobytu. Gospodarze serwują swoim gościom smaczne potrawy przygotowane według starych tradycyjnych receptur, na bazie
rodzimych, zdrowych produktów. Wypoczywający tutaj turyści skorzystać mogą również z oferty
jazdy konnej, wędkowania, grillowania, czy grzybobrania. Niezapomnianych wrażeń dostarczają
również imprezy i spotkania plenerowe organizowane w drewnianych wigwamach, których oryginalność doceniają wszyscy goście.
ll Materiał: UG Miedzichowo

wydanie 1 (107)

9
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Nowy Tomyśl
Burmistrz:
Włodzimierz Hibner
Siedziba:
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www.nowytomysl.pl

Nowy Tomyśl położony
jest w zachodniej części
Wielkopolski, w odległości
60 km od Poznania. Doskonałe
połączenie z rożnymi regionami
kraju i zagranicą zapewnia
przebiegająca przez teren gminy
autostrada A2, rozbudowana
sieć dróg lokalnych oraz
międzynarodowa linia kolejowa.

ll Tężnia solankowa

N

owy Tomyśl jest jednym z najmłodszych
miast w Wielkopolsce – w 2020 roku obchodzi 234 – lecie istnienia. Zagospodarowanie
tych terenów rozpoczeło się dopiero w XVI wieku,
dzięki tzw. osadnictwu olęderskiemu. Miasto Nowy
Tomyśl, które miało stanowić centrum handlowe
dla okolicznych mieszkańców założył Feliks Szołdrski herbu Łodzia, na mocy przywileju lokacyjnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
z 8 kwietnia 1786 roku. Współczesny wizerunek
herbu Nowego Tomyśla nawiązuje do rodowego
znaku jego założyciela. Według aktu lokacyjnego
miasto miało pieczętować się znakiem naznaczonym przez dziedzica tych włości. Szołdrski nadał
zatem swój herb rodowy. Dzisiejszy herb Nowego
Tomyśla to żółta, drewniana łódź, umieszczona na
czerwonej tarczy hiszpańskiej.
Mimo że Nowy Tomyśl jest młodym miastem
z krótką historią, znajdują się tutaj obiekty warte
poznania, które są nie tylko świadectwem minionych dziejów, lecz również podkreślają współczesny, wiklinowy charakter miasta.
Miasto charakteryzuje ciekawy układ urbanistyczny – najstarszą część tworzą dwa rynki: większy plac Niepodległości i nieco mniejszy, choć starszy plac Chopina, połączone ulicą Mickiewicza.
Najważniejszym obiektem znajdującym się
na placu Chopina jest kościół pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Świątynia została zbudowana w latach 1779 – 1780, staraniem Feliksa Szołdrskiego. Przez wiele lat był to kościół ewangelicki
(od roku 1946 to kościół katolicki). Wewnątrz świątyni warto zwrócić uwagę na – typowe dla kościołów protestanckich – balkony, ozdobione motywami rokokowymi, a także ambonę pochodzącą
z ok. 1780 roku z ornamentem rokokowym, rzeźbą Mojżesza na baldachimie i herbem Łodzia należącym do rodziny Szołdrskich.
W centrum drugiego nowotomyskiego placu
– placu Niepodległości – znajduje się budynek
dawnego ratusza. Zbudowany został w 1879 roku.
Była to wówczas siedziba władz miejskich, sądu
powiatowego oraz aresztu. Do końca lat 80. XX
wieku ratusz był siedzibą władz miejskich. Nad wejściem głównym do budynku warto zwrócić uwagę
na portal, który zdobi płaskorzeźba przedstawiająca

ll Przebudowana ulica Piłsudskiego

herb Nowego Tomyśla oraz postacie kobiece trzymające miecz i wagę – symbole władzy sądowniczej.
Pisząc o zabytkach Nowego Tomyśla warto
wspomnieć jeszcze o siedzibie Urzędu Miejskiego
oraz o kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Pierwszy z obiektów, zbudowany w 1900 roku, jest przykładem XIX-wiecznego
budynku pełniącego funkcję publiczną. W latach
1887 – 1975 budynek był siedzibą Starostwa
Powiatowego. Neoromański kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy powstał
w latach 1894 – 1895. Katolicka świątynia powstała staraniem miejscowego notariusza Wojciecha
Barteckiego. Początkowo budynek pełnił rolę kaplicy cmentarnej. W roku 1924 utworzono tu samodzielną parafię rzymskokatolicką. Opisane powyżej
zabytki można zobaczć korzystając z Nowotomyskiego Szlaku Turystyczno-Historycznego. Wytyczony w 2013 roku szlak pieszy obejmuje miejsca istotne zarówno pod względem ich wartości
historycznej, jak i atrakcyjności turystycznej. Każdy
z obiektów na trasie szlaku został oznaczony tablicą informacyjną w trzech wersjach językowych.
Region nowotomyski już od XIX w. słynie
z uprawy wikliny, a sam Nowy Tomyśl jest znanym w kraju i za granicą ośrodkiem jej wzornictwa przemysłowego i artystycznego. Decydujący
wpływ na umiejscowienie i rozwój upraw wikliny, produkcji i usług z tym związanych, miały specyficzne warunki terenowe, mikroklimat oraz procesy historyczne. Intensywny rozwój przemysłu
w XIX wieku oraz zapanowanie mody na plecione meble wpłynął na stan nowotomyskiego wikliniarstwa. Nabrało ono form zorganizowanych,
przekształcając się w wikliniarstwo przemysłowe, związane z zakładaniem plantacji i doskonaleniem przetwórstwa wikliny oraz koszykarstwem

ściśle połączonym z wytwórstwem gotowych produktów. Dzięki współpracy miejscowych plecionkarzy i wikliniarzy, a także zaangażowaniu mieszkańców, firm i instytucji od 2000 r. w Nowym Tomyślu
powstają wiklinowe formy zdobiące miejską przestrzeń. Najbardziej charakterystycznym obiektem
wiklinowym jest nowotomyski kosz gigant.
Kosz gigant jest najbardziej efektownym elementem wiklinowego krajobrazu Nowego Tomyśla. Kształtem przypomina łódź z herbu miasta,
zaś materiał, z którego jest wykonany, nawiązuje
do tutejszych wielowiekowych tradycji upraw wikliny i rzemiosła plecionkarskiego. Pierwszy kosz zbudowano w 2000 roku, chcąc w ten sposób uczcić
przełom tysiącleci. W 2006 roku w tym samym
miejscu wypleciono nowy kosz, który można podziwiać do dzisiaj. Do jego budowy zużyto 12 ton wikliny i 11 ton konstrukcji stalowej. Ze względu na swe
wymiary (ok. 20 m długości, ok. 10 m szerokości
i ok. 9 m wysokości) obiekt został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.
Wiklinowa muszla koncertowa znajduje się
w sąsiedztwie Nowotomyskiego Ośrodka Kultury
oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Jest to miejsce organizacji wielu imprez kulturalnych i rozrywkowych. Wykonany w latach 2002 –
2003 obiekt jest wspólnym dziełem 49 wikliniarzy.
W nowotomyskim Parku im. Feliksa Szołdrskiego
znajduje się wiklinowe igloo, czyli Wigloo. Do stworzenia tej aranżacji zużyto 5 ton białego wiklinowego kija. Wigloo ma 12 metrów długości, 5 metrów
wysokości oraz 9 metrów średnicy. Wiklinowe igloo
było jedną z głównych atrakcji I Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa, zorganizowanego
w 2008 roku.
Głównym centrum rekreacji nowotomyślan jest
położony w centrum miasta Park Feliksa. Na miejscu znajduje się strzelnica sportowa, strefa sportu
wyposażona w różnego rodzaju boiska oraz sprzęt
sportowy, wiklinowy plac zabaw dla dzieci oraz
model samolotu szkolno – treningowego TS-8 BIES.
Największą atrakcją jest jednak klasyczny ogród
zoologiczny oraz jedyne w Polsce Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa.
Muzeum zostało uruchomione w 1985 roku.
Jego główną część stanowi zrekonstruowany budynek mieszkalny osadnika olęderskiego. Prezentowane są tutaj wystawy stałe, dotyczące histori
wiklinarstwa, plecionkarstwa oraz chmielarstwa

w Polsce. Drugim budynkiem jest tzw. stodoła olęderska zbudowana w 2006 roku, w której umieszczono ekspozycję prezentującą wykonane z wikliny
meble, kosze i inne przedmioty codziennego użytku, a także formy artystyczne, poza tym narzędzia
używane w warsztacie plecionkarskim oraz sprzęt
stosowany w uprawie chmielu.
Nowotomyski ogród zoologiczny utworzono
w 1974 roku. Ze względu na kameralny charakter
ogrodu hodowane są tutaj przede wszystkim gatunki, którym łatwo zapewnić odpowiednie warunki bytowe i żywieniowe. Obecnie ekspozycja liczy
około 200 zwierząt (48 gatunków).
Nowy Tomyśl posiada rownież małą tężnię solankową, która powstała w 2018 roku. Specyficzny
mikroklimat, który jest tutaj uzyskiwany sprawia,
że miejsce to jest bardzo chętnie odwiedzane przez
mieszkańców i turystów.
Warto również wspomnieć o oddanym do użytku w 2020 roku krytym boisku sportowym, które
zimą pełni funkcję lodowiska.
W Nowym Tomyślu można miło spędzić czas
dzięki licznym imprezom oraz wydarzeniom kulturalnym organizowanym przez Nowotomyski Ośrodek Kultury oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę
Publiczną. Warto wspomnieć m.in. o : Konferencji
Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych,
festiwalu food truck, mistrzostwach w modelach
kartonowych, Big Band Festiwalu oraz Jarmarku
Chmielo-Wikliniarskim.
Big Band Festiwal to jedno z najważniejszych
wydarzeń muzycznych, na stałe wpisane w kalendarium imprez miejskich, które każdego roku jest
miejscem spotkań najlepszych big bandów z całego
kraju. Festiwal niezmiennie od kilkunastu lat ściąga do Nowego Tomyśla rzesze miłośników dobrej
muzyki.
Jarmark Chmielo-Wikliniarski – najwięsza i najważniejsza nowotomyska impreza. Króluje na niej
chmiel, wiklina, dobra muzyka i wspaniała atmosfera. Dla nowotomyskich plecionkarzy to doskonała okazja do promocji swoich wyrobów, czemu
służą pokazy wyplatania, konkursy na najpiękniejsze rękodzieło plecionkarskie, a także możliwość
zakupu gotowych wyrobów koszykarskich. Regułą imprezy jest, oprócz prezentacji miejscowych
zespołów, także udział znanych i lubianych gwiazd
polskiej sceny muzyki rozrywkowej.
Od kilku lat w mieście rozwija się sztuka street-art oraz powstają liczne, gigantyczne murale.
Okolice Nowego Tomyśla stanowią doskonałe
miejsce do wypoczynku i aktywnego spędzenia
czasu zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających te tereny turystów. Sosnowe lasy, bogate w owoce runa leśnego, są dobrym miejscem
wypadowym dla amatorów grzybobrania i długich wędrówek. Na okalających lasy polach uprawiane są szparagi, chmiel i wiklina.
Na terenie gminy Nowy Tomyśl zachowało się
wiele budynków drewnianych z końca XIX wieku
i początku XX wieku, będących pozostałością osadnictwa olęderskiego. Na dużej przestrzeni, wśród
pól, łąk i lasów ulokowane są obszerne gospodarstwa, które łączy sieć dróg i ścieżek. W rozsianych
po okolicy gospodarstwach zobaczyć można stare
chaty, stodoły i budynki gospodarcze. W starej
drewnianej zabudowie zachowały się precyzyjne łączenia bali, oryginalne wrota stodół, drzwi
i okiennice drewnianych chat, zdobienia desek
okapowych i krokwi. Okolice Nowego Tomyśla
są również atrakcyjne ze względu na znajdujące
się tutaj zabytki. W Wytomyślu warto zobaczyć
kościół pw. św. Michała Archanioła pochodzący z końca XVIII wieku. W Bukowcu konieczne
należy odwiedzić ciekawy, drewniany kościół
pw. św. Marcina z 1737 roku. W miejscowości
Boruja Kościelna zachował się natomiast jedyny na tym obszarze wiatrak koźlak z 1753 roku
(odrestaurowany w latach 2005 – 2006).
Zapraszamy do Nowego Tomyśla!
ll Materiał: UM Nowy Tomyśl
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Gmina
Opalenica
Burmistrz:
Tomasz Szulc
Siedziba:
ul. 3 Maja 1 64-330 Opalenica
Kontakt:
tel.: 61 44 77 281
e-mail: info@opalenica.pl
www.opalenica.pl

Opalenica to gmina położona
ok. 40 km od Poznania,
w powiecie nowotomyskim,
w województwie wielkopolskim.
Na 147,7 km2 znajduje się miasto
i 16 sołectw, które zamieszkane
są przez ponad 16 tysięcy
mieszkańców.

N

iewątpliwym walorem Opalenicy jest jej
położenie. Miasto leży niedaleko Poznania, przy drodze wojewódzkiej nr 307,
Poznań – Nowy Tomyśl – szlaku o dużym znaczeniu regionalnym. Poprzez sieć dróg powiatowych
posiada dogodne połączenia drogowe z innymi
miejscowościami – Grodziskiem Wielkopolskim
(2723P) i Lwówkiem (2709P). W odległości 10
km od Opalenicy przebiega autostrada A2 Berlin – Warszawa, natomiast 10 km na wschód
i 20 km na zachód od Opalenicy zlokalizowane
są zjazdy i wjazdy z autostrady. Przy drodze nr
307 w odległości 38 km znajduje się międzynarodowe lotnisko Poznań – Ławica. Przez Opalenicę przebiega również międzynarodowa linia
kolejowa E20 Warszawa – Berlin, w sąsiedztwie
której znajduje się stacja towarowo – osobowa
z bocznicami i dużym placem rozładunkowym
umożliwiającym wykorzystanie transportu kolejowego do przewozu ładunków. W gminie dobrze
rozwinięty jest przemysł oraz sektor MSP. Działa tutaj ponad 1500 podmiotów gospodarczych.
Miasto położone jest na Równinie Opalenickiej, nad rzeką Mogilnicą, największym prawobrzeżnym dopływem Obry i może poszczycić się
ponad 600 letnią historią. Prawa miejskie Opalenica uzyskała między 1399 a 1401 rokiem.
Pierwszym właścicielem osady był Ticz Bar de
Opalenicza, rycerz w służbie Władysława Jagiełły. Miejscowość zawdzięcza swoją nazwę okolicznym lasom i kojarzy się z czasownikiem
palić. W średniowieczu jednym ze sposobów
uzyskiwania wolnej przestrzeni pod zabudowę
lub uprawę roli było właśnie wypalanie lasów.
W herbie Opalenicy znajduje się drzewo o trzech
korzeniach i trzech rozetach, skrzyżowane z kluczem poziomo ułożonym, datowanym na rok
1616. W latach 1445 – 1775 miasto należało
do rodu Opalińskich, jednego z najznamienitszych w ówczesnej Rzeczypospolitej. Po zamku,
którego ruiny znane są z graficznego przekazu Edwarda Raczyńskiego z około 1840 roku
pozostał do dziś jedynie nikły zarys fosy z lekkimi wzniesieniami we wschodniej części miasta
nad rzeką Mogilnicą. To w opalenickim zamku
w 1680 roku przyszła na świat Katarzyna Opalińska, którą w 1698 roku poślubił król Polski

ll Ratusz w Opalenicy

ll Opalenicka Remiza Strażacka

Stanisław Leszczyński. Ich drugą córkę, Marię
w 1725 roku poślubił natomiast król Francji
Ludwik XV.
Wpływ na dynamiczny rozwój regionu miała
otwarta w 1870 roku, przebiegająca przez Opalenicę, linia kolejowa z Poznania przez Frankfurt
nad Odrą do Berlina. W 1881 roku linią kolejową Opalenicę połączono z sąsiednim Grodziskiem Wlkp. Dla obsługi działającej do dzisiaj
cukrowni pobudowanej w 1884 roku powstała
w 1886 roku pierwsza w Wielkopolsce kolej
wąskotorowa.
Przez cały czas Opalenica miała zdecydowanie polskie oblicze. Działało tu wiele organizacji o charakterze narodowym. W powstaniu
wielkopolskim Opalenica oswobodziła się 28
XII 1918 r., a po zajęciu dworca kolejowego rozbrojono na nim niemiecki transport wojskowy
jadący do Poznania. Oddziały powstańcze liczyły ponad 200 osób, a dowodził nimi Edmund
Klemczak.
W dwudziestoleciu międzywojennym w mieście rozwijało się głównie rolnictwo oraz rzemiosło. To w Opalenicy właśnie- o czym mało kto
dzisiaj pamięta w latach 1929 do 1932 istniała
pierwsza w Polsce fabryka motocykli „LECH”.
Fakt ten został upamiętniony poprzez wykonanie repliki motocykla, znajdującej się na Placu
Józefa Piłsudskiego, oraz jego miniatury na opalenickim Rynku.
Odwiedzając miasto warto na dłużej zatrzymać i przyjrzeć się: kościołowi gotyckiemu

z XVI w. pw. św. Mateusza (kościół farny), kościołowi pw. św. Józefa z przełomu XIX/XX w., barokowej kostnicy z ozdobnymi szczytami zbudowanej po 1620 roku, eklektycznemu ratuszowi
z końca XIX w., budynkom mieszkalnym Rynku
z XIX w., Skwerowi Obrońców Wiary i Ojczyzny
(naprzeciw Ratusza), który upamiętnia wszystkich Mieszkańców Ziemi Opalenickiej, którzy
zginęli, walczyli lub byli represjonowani w imię
wolności Ojczyzny.
Warto wspomnieć, iż najważniejsze zabytki
i pomniki obok innych istotnych miejsc w mieście oznaczone są kodami QR. Po ściągnięciu
aplikacji mobilnej „Opalenica” i zeskanowaniu
kodu dowiemy się więcej o danej lokalizacji. Spacer z miejską aplikacją mobilną to doskonały
pomysł na zwiedzanie miasta.
Opalenica to nie tylko historia i tradycja, którą
warto się pochwalić, to również dzień dzisiejszy.
W centrum miasta i przy Parku Miejskim znajdują się tereny i obiekty rekreacyjno- sportowe
ze Stadionem Miejskim umożliwiające mieszkańcom aktywny wypoczynek. Tuż obok znajduje się kilkanaście pełnowymiarowych boisk
i czterogwiazdkowy hotel REMES SPORT&SPA,
który na swoje centrum pobyt podczas EURO
2012 wybrała reprezentacja Portugalii. Uzupełnieniem są boiska do siatkówki plażowej i siatko
– nogi, pięć ziemnych kortów tenisowych oraz
hale umożliwiające uprawianie „białego sportu” przez cały rok.
W centrum miasta mieści się Ośrodek Sportu i Rekreacji, który dysponuje pełnowymiarową
halą sportową z bogatym zapleczem i trybunami
na ponad 500 osób. Amatorzy jazdy rowerowej
mogą skorzystać z tej formy rekreacji dzięki przygotowanym szlakom rowerowym prowadzącym
z Opalenicy do Lwówka i do Nowego Tomyśla.
Samorząd zainwestował także w ścieżkę rowerową, łączącą Opalenicę z gminą Grodzisk Wlkp.
Miłośnicy sportów strzeleckich mogą sprawdzić
pewność swojej ręki i celność oka na strzelnicy
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Na terenach
leśnych wokół Pałacu w Porażynie przygotowane są również szlaki Nordic Walking.

Niemal każde sołectwo Gminy Opalenica
posiada siłownię zewnętrzną. Na terenie miasta tuż obok hali OSiR znajduje się boisko Orlik,
a przy powstałym w 2017 roku Przedszkolu nr
2 znajdziemy Otwartą Strefę Aktywności wraz
z przyrządami do kalisteniki. Opalenica może
poszczycić się również nowoczesną remizą OSP,
oddaną do użytku w 2018 roku. Budynek wyróżnia się nowoczesnym designem, posiada duże
garaże, zaplecze sanitarne i socjalne, szatnie,
pomieszczenia techniczne, a także salę widowiskową znajdującą się na piętrze remizy. Na terenie Gminy prężnie funkcjonuje wiele stowarzyszeń czy klubów sportowych, które w aktywnych
działaniach wspiera samorząd Opalenicy.
Gmina Opalenica jest również prekursorem
we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań dla
samorządu, takich jak partnerstwo publicznoprywatne. Tego typu umowy od lat są z powodzeniem stosowane w wielu krajach w tym
i w Polsce. Opalenicka umowa była to pierwsza tego typu umowa w województwie wielkopolskim, a trzecia największa co do wartości
w Polsce. Obejmowała ona głęboką modernizację energetyczną 8 budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy (m.in.: szkoły czy
ratusz), a następnie ich utrzymanie techniczne i zarządzanie zużyciem energii przez 14 lat.
Zakres prac obejmował między innymi wykonanie ich ocieplenia, wymianę okien, modernizację instalacji grzewczych oraz montaż energooszczędnego oświetlenia. W budynkach został
zainstalowany nowoczesny komputerowy system do zarządzania zużyciem energii, a dwa
obiekty zostały wyposażone w instalacje paneli fotowoltaicznych.
Gmina Opalenica inwestuje w nowoczesne
systemy elektroniczne i mobilne. Obok aplikacji mobilnej, już od czterech lat w mieście
funkcjonują pierwsze czujniki antysmogowe,
dzięki którym działa monitoring nadzorujący
stan jakości powietrza, a także „opaski życia”,
które służą naszym seniorom w komunikacji
z centrum medycznym.
Opalenica wprowadza również szereg działań związanych z gospodarką niskoemisyjną,
między innymi dotacje na wymianę źródeł
ciepła w domach i mieszkaniach na terenie
gminy oraz kontrole antysmogowe z wykorzystaniem specjalistycznego drona modularnego.
Gmina może poszczycić się również kinem
społecznościowym. Kino za Rogiem mieści
się w gruntowanie wyremontowanym budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich, gdzie znajduje się również nowoczesna sala widowiskowa. W mieście
regularnie organizowane są imprezy przyciągające mnóstwo odbiorców, takie jak tradycyjny Jarmark Świąteczny na opalenickim Rynku
(odbywający się w pierwszych dniach grudnia) czy Piknik na Powitanie Lata (czerwiec).
Nie brakuje też dużych wydarzeń sportowych.
Kolejne edycje Biegu Opalińskich, Bieg Świętojański czy np. turniej taneczny Opalenica
Dance Session to tylko niektóre z nich.
Ciągły rozwój gminy i jej stała innowacyjność na wielu płaszczyznach została dostrzeżona i z początkiem 2020 roku decyzją Rady Programowej Plebiscytu Sylwetki i Marki Polskiej
Gospodarki, Gmina Opalenica uzyskała Tytuł
Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji.
Ponadto, obok wielu nagród i odznaczeń
za aktywne kierowanie samorząd Opalenicy
został wyróżniony w ubiegłym roku statuetką Ignacego Jana Paderewskiego, przyznawaną przez kapitułę Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego. Wyróżnienie to jest docenieniem
szeregu inwestycji, które zrealizowano na terenie gminy w ciągu ostatnich pięciu lat, a które
w zdecydowany sposób przyczyniły się do rozwoju Gminy Opalenica.
ll Materiał: UM Opalenica
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Gmina Zbąszyń

Burmistrz:
Tomasz Kurasiński
Siedziba:
ul. Porucznika Żwirki 1, 64 – 360 Zbąszyń
Kontakt:
tel.: 68 38 66 009
e-mail: urzad@zbaszyn.pl
www.serwis.zbaszyn.pl

Gmina Zbąszyń położona jest
malowniczo nad jeziorem
Błędno. To atrakcyjne miejsce
dla fanów jazdy na rolkach,
rowerach, windsurfingu czy nart
wodnych.

ll Kuźnia w Nadni

D

la amatorów złotego, plażowego piasku dostępne są boiska plażowe do gry
w piłkę nożną lub siatkówkę. Plaża, skatepark, ścieżka rowerowa biegnąca wokół jeziora, boiska piłkarskie o sztucznej nawierzchni,
stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową,
korty tenisowe to obiekty, które w sezonie letnim tętnią życiem. Zimą natomiast dla sportowców dostępna jest hala widowiskowo-sportowa
„Zbąszynianka” z siłownią, salami fitness i sauną.
Wielu turystów przyciąga do Zbąszynia równie
bogata oferta kulturalna. Do najbardziej charakterystycznych i cieszących się liczną publicznością
należą kolejne edycje Biesiady Koźlarskiej, Święta
Jeziora, Międzynarodowego Festiwalu Artystycznego Experyment, wystawy i wernisaże w galerii Baszta, koncerty w Filharmonii Folkloru Polskiego oraz wydarzenia kulturalne organizowane
przez Bibliotekę Publiczną w Zbąszyniu. Współczesny obraz Zbąszynia to także wiele zabytkowych budynków, które pamiętają charakter tego
miasta z poprzednich stuleci. Spędzając tutaj swój
wolny czas warto zwiedzić Basztę – wieżę bramną
zbudowaną w 1627 roku, późnobarokowy Kościół
Parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, kościółek św. Mikołaja, kuźnię w Nądni czy
stary, drewniany kościół w położonej nieopodal
miejscowości Łomnica.
Wieża Bramna, zbudowana w 1627 roku
z wykorzystaniem cegieł pochodzących z istniejącego tu wcześniej gotyckiego zamku. Często
niszczona i przebudowywana, zachowała cechy
renesansowe. Obok znajduje się stary park, lochy,
pozostałości wałów i fosy zamkowej. W wieży,
od 2004 roku, ma swoją siedzibę galeria sztuki
współczesnej „Baszta”.
Czynna kuźnia w Nądni, w której zapoznać
się możemy z dawnym rzemiosłem kowalskim,
a także zobaczyć wiele związanych z tym zawodem eksponatów, takich jak: dzwonki rowerowe,
okucia bram, lampy naftowe i najstarsze kowadło datowane na rok 1771.
Drewniany kościół w Łomnicy, wzniesiony
na planie krzyża z ośmioboczną częścią środkową.
Przez zastosowanie wejściowego podcienia i pseudokopuły z nieproporcjonalnie wielką latarnią
tworzy unikatową konstrukcję. Zbudowany został
przez cieślę Adama Kareka. Parafia przy kościele
św. Wawrzyńca została utworzona w 1974 roku.

ll Pomnik upamiętniający miejsce, w którym
Karol Wojtyła jako biskup krakowski
zatrzymał się na biwak podczas spływu
kajakowego ze studentami w 1960 roku

ll Regaty na jeziorze Błędno

Cennym zabytkiem świątyni jest Veraicon z certyfikatem watykańskim z XVIII wieku.
Późnobarokowa Kolegiata, to rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zbąszyniu. Świątynia
zbudowana w latach 1757-1796 na wzór kościoła w Rydzynie, według projektu Karola Marcina Frantza. Obok ciekawa plebania i prostokątny rynek zabudowany w dzisiejszym kształcie
po pożarze, który zniszczył miasto w 1850 roku.
W roku 2010 przeprowadzone zostały prace
remontowe polegające na wymianie konstrukcji drewnianej, wschodniej wieży kościoła.
Gmina Zbąszyń to region bardzo bogaty kulturalnie. Istnieją tu obok siebie tradycyjne przejawy aktywności kulturalnej i te bardzo nowoczesne, współczesne. Żadne z nich nie wyklucza się
wzajemnie. Jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w Zbąszyniu jest coroczna Biesiada
Koźlarska, istotna ze względu na kilkudziesięcioletnią tradycję jej istnienia lecz także ze względu na ogromne znaczenie folkloru na zbąszyńskiej ziemi, jego pielęgnacji i darzenia szczególną
atencją, nie bez powodu. To instrument ludowy, jakim jest kozioł i jego dźwięk, był oznaką
polskości w czasach trudnych dla mieszkańców. W 1938 roku powstał zespół regionalny
„Wesele Przyprostyńskie”, a stało się to pod
wpływem wyreżyserowanego przez nauczycielkę Antoninę Woźną spektaklu. Widowisko prezentowało tradycję wesela chłopskiego w Przyprostyni ze zwyczajami, tańcami regionalnymi
i przyśpiewkami. Scenariusz spektaklu Antonina Woźna opracowała na podstawie wywiadów
z najstarszymi mieszkańcami wsi. Zespół „Wesele
Przyprostyńskie” prezentuje tradycje ludowe już
od 80 lat w Polsce i za granicą. „Dziećmi” Wesela Przyprostyńskiego są „Koziołki Przyprostyńskie”. Koziołki prezentują rodzimy folklor

w dziecięcym wydaniu i w strojach nawiązujących do ubrań dziecięcych sprzed wieku. Zespół
„Koziołki Przyprostyńskie” założyła i prowadzi
nauczycielka Gabriela Kamińska. W Zbąszyniu
działa też Stowarzyszenie Muzyków Ludowych,
którego celem jest nie tylko przekazanie młodemu pokoleniu umiejętności gry, ale także tajników produkcji tych niepowtarzalnych instrumentów ludowych. Obok tradycyjnej kultury, mocno
zakorzenionej w historii Zbąszynia i od pokoleń
pielęgnowanej, rozwija się i całkiem dobrze funkcjonuje sztuka nowoczesna, eksperymentalna.
W 1989 roku zawiązał się w Zbąszyniu teatr plastyczny o nazwie „Teatr S”, który posługuje się niekonwencjonalnymi środkami przekazu. Głównie
takimi mediami jak scenografia, dźwięk, ruch,
kostium, światło. Teatr założył i prowadzi artysta
malarz Ireneusz Solarek. „Teatr S” zainicjował
w 2001 roku Spotkania Teatralne Experyment.
Z czasem to wydarzenie zamieniło się w Festiwal
Artystyczny „Experyment”, na którym prezentowane są różne dziedziny sztuki nowoczesnej
w przestrzeni miejskiej. Galeria „Baszta”, która
powstała w 2004 roku w zabytkowej wieży bramnej jest tym miejscem, które również przedstawia najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej.
Zbąszyń to miejsce, które pozwala na realizację
swoich kulturalnych i twórczych potrzeb. Tutaj
działa mnóstwo artystycznych grup: dwa zespoły śpiewacze; Zespół Śpiewaczy Zbąszyńskich
Seniorów i Wesoła Ferajna. Te dwie grupy skupiają wokół siebie seniorów i inicjują wiele wydarzeń społecznych i kulturalnych. W mieście działa
też zespół wokalny „Pauza”, który przekształcił się
z chóru „Pauza”. Są też grupy taneczne; dziecięce i młodzieżowe; słynne „Rego” Reginy Gołek,
„Tęcza” Doroty Sikucińskiej. Państwowa Szkoła Muzyczna w Zbąszyniu od lat pięćdziesiątych
kształci kolejne pokolenia muzyków. Wielu z nich

wyjeżdża w świat, ale wielu do Zbąszynia wraca
albo tu pozostaje. Byłoby to dziwne, gdyby miasto
nie miało swojej orkiestry i Zbąszyń ją ma. Przez
dziesięciolecia różnie to wyglądało. Zmieniali się
kapelmistrzowie, członkowie i repertuar. Jednak
czar orkiestry dętej zawsze Zbąszyniowi towarzyszy. Z kolei Zbąszyńska Książnica stała się siedzibą i koordynatorem dla powstałego w 2015
roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z biblioteką sąsiaduje Dom Dziennego Pobytu „Senior
Wigor”, który rozpoczął swoją działalność również w 2015 roku.
Hala Sportowo-Widowiskowa „Zbąszynianka” rozpoczęła swoją działalność z początkiem 2007 roku. Nowoczesny pełnowymiarowy
obiekt z siłownią, salą do fitnessu i sauną trafił
od początku funkcjonowania w potrzeby mieszkańców. Kompleks służy szkołom z terenu gminy,
organizacjom sportowym oraz wszystkim zainteresowanym korzystaniem indywidualnym lub
grupowym. Tutaj każdy wypoczywający w Zbąszyniu znajdzie coś dla siebie. W bogatej ofercie są turnieje dla dzieci i młodzieży, rozgrywki
dla całych rodzin i zakładów pracy, sporty drużynowe i indywidualne dla wszystkich amatorów czynnego wypoczynku. Stadion sportowy to nowoczesny, pełnowymiarowy obiekt
składający się z boiska piłkarskiego ze sztuczną
nawierzchnią oraz bieżni z pełnym wyposażeniem lekkoatletycznym. Przy Zbąszyńskim Centrum Sportu funkcjonuje natomiast boisko wielofunkcyjne. Korty tenisowe przy ul. 17 Stycznia
służą przede wszystkim indywidualnym amatorom tenisa ziemnego. W sezonie letnim zapraszamy na cykl turniejów w ramach Grand Prix Zbąszynia w Tenisie Ziemnym. Skate Park, otwarty
dla każdego, kto lubi dobrą zabawę na rolkach,
deskorolce czy rowerach BMX. Plac mieści się
na terenie plaży „Łazienki” w Zbąszyniu, stanowiąc również cel wycieczek rowerzystów podróżujących od strony Nądni. Zbąszyńską Łodzią
Spacerową można popływać latem po jeziorze
Błędno oraz rzece Obrze. Zbąszyń ma też wielkie
tradycje szachowe. Pierwsze szachowe wydarzenia to lata 30-te XX wieku. A od 1977 roku zagościły na stałe jako dyscyplina sportowa. Obecnie
gry w szachy uczy się w zbąszyńskich szkołach.
Boiska przy Plaży Miejskiej to cztery profesjonalne boiska do siatkówki plażowej lub piłki nożnej plażowej, to centrum najważniejszych wydarzeń sportowych w Łazienkach w sezonie letnim.
Ścieżka rowerowa nad jeziorem, to malowniczo położona trasa rowerowa, łącząca Zbąszyń
z sąsiednią gminą Zbąszynek lub skręcająca
do Nowej Wsi i prowokująca dalszą wycieczkę
wokół jeziora. Nawierzchnia ścieżki umożliwia
również jazdę na rolkach czy deskorolce. Camping pod Basztą – ośrodek leży na terenie wyróżniającym go spośród innych ośrodków niepowtarzalną atmosferą oraz bogatym drzewostanem
lasów mieszanych. Cisza i spokój to największy
atut tego miejsca. Atrakcyjne położenie ośrodka
nad jeziorem Błędno, połączonym z szeregiem
kolejnych akwenów daje możliwość uprawiania sportów wodnych. Ośrodek usytuowany jest
w pobliżu jeziora, otoczony parkiem, jednocześnie
oddalony jedynie o 400 m od centrum miasta.
Zbąszyński Klub Żeglarski jest organizatorem
wszystkich regat, które odbywają się na jeziorze
„Błędno”. Dysponuje zmodernizowaną przystanią, nowymi pomostami, a także zapleczem technicznym i noclegowym.
Współczesny Zbąszyń bardzo prężnie rozwija się turystycznie. W ostatnich latach powstały
nowe hotele na bazie starych budynków historycznych, „Podzamcze” czy „Senator” lub na bazie
powojennych budowli jak „Nawigator”. W gminie są gospodarstwa agroturystyczne i coraz
piękniejszy „Camping pod Basztą”. Zbąszyńskie
restauracje, kawiarnie, puby tętnią życiem. Turyści przyjeżdżają tu odnaleźć ciszę i odetchnąć
od pośpiechu dużego miasta.
ll Materiał: UM Zbąszyń
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Od 1 września 2017 r.
w całym kraju można
korzystać z Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Mapa to interaktywne
narzędzie wykorzystujące
rozwiązania opracowanego
przez GUGiK Geoportalu.
W nowym serwisie
można zapoznać się
z najważniejszymi
informacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa oraz
samemu zgłosić
zaobserwowane zagrożenia.

P

oczucie bezpieczeństwa należy
do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej
społeczności. Dlatego ważnym jest
tworzenie narzędzi, które pozwolą
na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju
zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Identyfikacja ta nie może przebiegać
bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować
jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie
międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również
optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do
tworzenia komisariatów i posterunków Policji.
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
– bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
– w trakcie realizowanych debat
społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem
platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach
uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu
mieszkańców negatywnie wpływają na
ich poczucie bezpieczeństwa.
Informujemy, że strona nie służy do
zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione
na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.
ll Materiał KPP Nowy Tomyśl

Masz wpływ
na bezpieczeństwo

