
                                                                            Frysztak , Urząd Gminy  dnia 28.04. 2008 r,

                         Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym / 28 kwietnia 2008 r . /  korzystając 
z  zaproszenia   Przewodniczącego  Rady  Gminy  i  Wójta  Gminy  Frysztak  Jana  Ziarnik 
uczestniczyłem w Sesji  w trakcie  której dokonano oceny „Stanu Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego ‘’.  Kierownik Komisariatu  Policji  we Frysztaku  Pan Paweł  Petka  dokonał 
bardzo  skrupulatnego  podsumowania  stanu  bezpieczeństwa  zwracając  uwagę  zarówno  na 
osiągnięcia  podległych  mu  funkcjonariuszy  w  zakresie  likwidacji  szeregu  zjawisk 
kryminalnych jak i znaczącej ale nadal niezadowalającej poprawie stanu bezpieczeństwa na 
drogach zarówno krajowej  jak również drogach powiatowych. Przedstawiając wizję poprawy 
bezpieczeństwa  w  zakresie  przestępczości  ,ograniczenia   zdarzeń  drogowych  takich  jak 
wypadki , kolizje drogowe wskazał na  bardzo istotny element szczupłej kadry Frysztackiego 
Komisariatu  Policji  i  znaczący  obszar  Gminy  jaki  przypada   funkcjonariuszom  do 
zabezpieczenia praktycznie w trakcie całej doby. Apelował do Radnych Gminy Frysztak aby 
społeczność  Gminy  w  wielu  przypadkach   włączała  się  bardziej  aktywnie  zwracając 
zwłaszcza uwagę na występujące akty wandalizmu i piractwo drogowe co w znaczący sposób 
pozwoli w szybkim trybie zdiagnozować i zlikwidować zjawisko akcentowane przez grupę 
radnych.
                          W trakcie Sesji zarówno radnym jak i zaproszonym  gościom /nauczycielom,  
sołtysom ,księżom przedstawicielom GOK ,GOSiR ,pracownikom Urzędu Gminy/którzy  
w liczbie 27 osób uczestniczyli w spotkaniu / przedstawiłem wizję rozwoju Stowarzyszenia 
Bezpieczny  Powiat  Strzyżowski   wskazując  iż  taki   cel  wytyczają  nam przyjęte  zadania 
statutowe  zmierzające zwłaszcza do :
-  stworzenia  społecznego  frontu  przeciwdziałania  przestępczości  i  poprawy  stanu 
bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach działalności  mieszkańców  powiatu
-działania na rzecz ofiar przestępczości ,szczególnie na rzecz ofiar przestępstw godzących  
w życie ,zdrowie , mienie oraz bezpieczeństwo w komunikacji .

Aby   móc  skutecznie  realizować  przedsięwzięcia  w  tym  zakresie  przedstawiłem 
radnym i zaproszonym gościom iż wokół tych  idei winniśmy skupić szerokie grono osób 
różnych  specjalności  ,  których  wiedza  i  działalność  mogą  przyczynić  się  pozytywnie  do 
poprawy stanu bezpieczeństwa   a  zwłaszcza  włączyć  się  profesjonalnie  i  merytorycznie  
w  zagadnienia  objęte  przyjętym  przez  Zarząd  Stowarzyszenia   Programem  Działania.  
W  wyczerpujący sposób omówiłem nasze zamierzenia programowe przekazując je  w formie 
opracowanego Programu na piśmie ,wyjaśniając jednocześnie sens przyjętych w Programie 
przedsięwzięć wymagających zaktywizowania odpowiednich grup społecznych  i środowisk 
aby  osiągnąć  założone  cele  własne  i  tym  samym  pomóc  instytucjom  zwalczającym 
przestępczość.  Wymieniłem  ,że  naszymi  sprzymierzeńcami  w  działaniu  winni  stać  się 
nauczyciele, Rady Sołeckie, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Radni, 
podmioty  udzielające  pomocy  ofiarom  przestępstw   i  przeciwdziałające  patologiom 
społecznym.

Skierowałem  również  do  wszystkich  uczestników  Sesji   apel  z  gorącą  prośbą  
o wstąpienie w szeregi Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski aby rozbudować jego 
strukturę osobową  na terenie wszystkich  Gmin.  Apel został przyjęty z dużym zrozumieniem 
a  przedstawiony  program  działania  jako  interesujący  i  mający  szanse  na  spontaniczną 
realizację przez podmioty  partnerskie 

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Wójtowi  Gminy Frysztak za sprawne 
zorganizowanie spotkania   ,  szybkie  rozpropagowanie w szkołach na terenie  całej  Gminy 
Frysztak naszego Programu  ,plakatów , apelu zapraszającego gremia społeczne do zasilenia 
kadrowego  naszego  Stowarzyszenia,  wzoru  deklaracji  członka  stowarzyszenia.  Pragnę 



również  podziękować   Wójtom  Gmin  Wiśniowa  ,Czudec,  Niebylec   i  Burmistrzowi 
Strzyżowa ,że również  spontanicznie   rozprowadzili  nasze dokumenty  i   w najbliższym 
czasie  zobligowali  się  do  zorganizowania    spotkań   o  podobnym charakterze  w swoich 
Urzędach.
                    Postaram się również i te spotkania Państwu zrelacjonować na naszej stronie 
internetowej. ,  Przekonany jestem , że tak nawiązywany z  Państwem kontakt  jak również 
nasze  spotkania   na  stronach  czasopism  wydawanych  przez  Starostwo  Powiatowe   
i poszczególne Gminy zbliży nas do siebie  a  zwłaszcza  dostarczy Państwu  wiedzy ,która 
może  stać się przydatna  w rozwiązywaniu problemów własnych  czy też problemów , które 
dotykają  sąsiadów i ludzi którzy oczekują naszej pomocy.  Jeszcze raz  przypomnę ,że za 
pośrednictwem naszej  strony  www.sbps.prv.pl  pragniemy jako Stowarzyszenie  gościć   
w  Państwa  domach   i  pomagać  w  rozwiązywaniu  różnych  problemów  jakie  często 
doświadczają nas w życiu codziennym.
           

z  poważaniem  :

Prezes
Stowarzyszenia   BPS
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