
                     Szanowni Państwo miałem przyjemność w imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
Bezpieczny  Powiat  Strzyżowski  otworzyć  konferencję  Programową  pod  nazwą  Razem 
Bezpieczniej  –  „Wszystko  dla  dzieci”.  Dzięki  partnerskiemu  pomysłowi  i  współpracy 
podmiotów Dyrekcji Domu Kultury Sokół w Strzyżowie, Państwowej Straży Pożarnej, Policji 
i Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski dzieci będą mieć z okazji swojego święta 
atrakcje uświetniające ten ich dzień a my dorośli ,rodzice ,dziadkowie opiekunowie pełniący 
jednocześnie różne funkcje publiczne  zarówno w organach samorządu terytorialnego ,funkcje 
społeczne  czując się odpowiedzialni za najmłodsze pokolenie ,za ich właściwe wychowanie
i  przygotowanie  do  dorosłego  życia  podejmujemy  debatę  na  tematy  bardzo  istotne 
pozostające w obszarach problematyki bezpieczeństwa Publicznego.

Wygłoszony  referat  przez  Pani  Dyrektor  Przedszkola  w  Strzyżowie  pod  hasłem 
„Bezpieczeństwo dziecka nadrzędnym celem nas wszystkich”  nawiązywał z jednej strony do 
istoty  osobowości  dziecka  ,  wpływu  otoczenia  ,  środowiska  rodzinnego  ,  środowiska 
szkolnego  podejmującego  się  kształtować  wspólnie  z  rodziną  i  z  Kościołem 
osobowość ,kreatywność młodego człowieka a z drugiej strony wskazywał drogę ,którą  my 
dorośli winniśmy kroczyć aby dziecku dawać właściwy przykład .zapewniać kierunki jego 
wszechstronnego  rozwoju  intelektualnego  i  społecznego  ,umiejętności  życia  w  ciągle 
zmieniającym się jego otoczeniu .

Szanowni Państwo Stowarzyszenie  Bezpieczny Powiat  Strzyżowski   w Strzyzowie 
opracowując  swój  Plan  oddziaływań  w zakresie  kreowania  bezpieczeństwa  publicznego  , 
sporządzony w oparciu o Statut w obszarach uznanych za wymagające naszej ingerencji w 
budowę bezpieczeństwa publicznego na czele obszarów tematycznych swoich oddziaływań 
postawiło  zadania  przed  sobą  i  partnerami  kontynuacji  budowy  programów  w  zakresie 
Bezpiecznej  Szkoły .To dowód na to ,że bliski jest  nam los każdego dziecka i  młodzieży 
szkolnej w obszarze funkcjonowania szkoły wolnej od narkotyków ,alkoholu ,szkoły która 
wśród  swoich  priorytetowych  zadań  stawia  również  na  pojawiające  się  coraz  częściej  w 
naszym  województwie  zjawisko  molestowania  i  wykorzystania  seksualnego  dzieci  i 
młodzieży  .Wymienione  patologie  a  zarazem  przestępstwa  bo  do  takich  zaliczamy 
narkomanię , rozpijanie  molestowanie i seksualne wykorzystywanie nieletnich winny stać się 
naszym codziennym zadaniem abyśmy w porę  potrafili  te  negatywne zjawiska odbijające 
piętno na psychice dziecka w porę rozpoznać i szybko je przerwać. Nasze główne kierunki 
realizacji przedsięwzięć mających monitorować te zjawiska będziemy realizować a zarazem 
rozpoznawać przy pomocy ankiet ,dydaktycznych oddziaływań Pedagogów w trakcie zajęć 
szkolnych  ukierunkowanych  na  tematykę  narkomani  ,alkoholizmu  ,molestowania  i 
wykorzystywania  seksualnego  dzieci  i  młodzieży  .  Rozpoznane  zjawiska  które  wyżej 
opisałem nie  mogą  pozostawać jako ukry3wane  przez  szkołę  ale  w porę  zwalczane  przy 
współpracy  Policji  ,  Prokuratury  ,Sądu  dla  nieletnich  .  Dyrektorzy  Szkół  ,Grono 
Pedagogiczne , Psycholodzy Szkolni ,Rady Rodziców to główni partnerzy do których nasz 
program  w  tym  zakresie  kierujemy  i  przekonani  jesteśmy  ,  że  nasze  wspólne  działania 
pozwolą  w  niejednym  wypadku  zapobiec  tragedii  dziecka  ,  wskazać  rodzicom  problem 
wychowawczy  czy  też  Policji  ,  Prokuraturze  ,  Sądowi  dla  Nieletnich  wskazać 
zjawisko ,którym na gruncie obowiązującego prawa winny się zająć. 

Bezpieczne   Osiedle  to  kolejny obszar  tematyczny  w którym jako Stowarzyszenie 
Bezpieczny Powiat  Strzyżowski  będziemy starać  się  uaktywnić  dla  stworzenia  warunków 
spokojnego życia i wypoczynku . Powiat strzyżowski w tym zakresie należy do jednych ze 
spokojniejszych niemniej jednak są osoby z tzw . chuligańskiego półświatka dopuszczające 
się chuligańskich wybryków , dewastacji mienia prywatnego ,komunalnego ,zakłócania ciszy 
nocnej .Osób nie przestrzegających prawa w tym zakresie  jest niewiele . Są to delikwenci 
najczęściej już znani Policji  i mieszkańcom osiedli dlatego też pragniemy wystąpić z apelem 
do społeczności osiedlowych mającym na celu wyrobienie społecznej odpowiedzialności za 



mienie które służy nam w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkańcy muszą się przekonać o 
swojej skuteczności  i każdorazowo powiadamiać Policję o tych negatywnych zjawiskach . 
Patrole Policji , Straży Miejskiej we współpracy z Przewodniczącymi Rad Osiedlowych , we 
współpracy z mieszkańcami , Spółdzielnią Mieszkaniową to podmioty ,które nierozerwalnie 
zdane  są  ze  sobą  na  współpracę  mającą  przynieść  oczekiwane  efekty  dla  społeczności 
lokalnych.

Wypadki i kolizje to nadal częste zjawisko na naszych drogach zarówno krajowej , 
wojewódzkiej , powiatowych i  rzadziej gminnych . Analiza statystyk policyjnych i stosowne 
przedsięwzięcia  w  zakresie  dyslokacji  służb  Policji  na  terenie  Powiatu 
Strzyżowskiego ,kierowanie wniosków o zmianę oznakowania pionowego i poziomego dróg 
mających wpływ na bezpieczeństwo ,  profilaktyka  wizualna jako forma oddziaływania na 
kierowców ,  udzielanie  pomocy przed  medycznej  w nagłych  stanach zagrożenia  życia  to 
nierozerwalne elementy kierunków przedsięwzięć obszaru tematycznego Bezpieczna Droga . 
W tym samym obszarze opracowaliśmy wspólnie  z Policją program ochrony najmłodszych 
uczestników ruchu drogowego skierowany jako forma przekazu wiedzy w zakresie podstaw 
prawo o ruchu drogowym .Cieszy fakt ,że w zorganizowanym konkursie wiedzy na temat 
prawa o ruchu drogowym wzięło udzial na szczeblu powiatowym  23 szkoły z pośród których 
wyłoniono  2  zespoły  reprezentujące  nas  na  forum  wojewódzkim.  Obszar  tematyczny 
Bezpieczna Droga kierowany jest zwłaszcza do współpartnerów jak Policja ,Państwowa Straż 
Pożąrna  ,  Pogotowie  Ratunkowe,  Dyrektorzy  Szkół   ,  Grono  Pedagogiczne.  Wspólnym 
wysiłkiem pragniemy zapobiec tragediom jakie odnotowujemy niemalże każdego tygodnia na 
naszych  drogach.  Monitoring  uszkodzeń  dróg  mający  wpływ  na  bezpieczeństwo 
użytkowników należący do naszych przedsięwzięć proszę nie odbierać jako próby nacisku na 
zarządców dróg a jedna z form pomocy zabezpieczenia drogi /urwiska ,usuwiska , wyrwy 
aby uniknąć nieszczęścia ,ostrzec użytkowników  o zagrożeniu. 

Bezpieczna  Wieś  jako  obszar  tematyczny   ma  za  zadanie  podejmowanie  działań 
przeciwdziałających  przestępczości  takiej  jak  oszustwa  ,wyłudzenia  i  kradzieże  przez 
organizatorów  handlu  obwożnego  w  stosunku  do  ludzi  starszych  i  samotnie 
mieszkających .Poprzez okólniki ,ogłoszenia kierowane do społeczności lokalnej będziemy 
się starać informować mieszkańców o pojawiających się zagrożeniach .Ważnym elementem 
zapobiegania  tym  zjawiskom przestępczym  będzie  wyrobienie  społecznej  ,środowiskowej 
odpowiedzialności za ludzi samotnie mieszkających , w miejscach ustronnych , nieporadnych 
życiowo ze względu na wiek  a posiadających pieniądze czy tez inne wartościowe rzeczy 
przyciągające  amatorów  łatwego  zysku.  Nie  można  rozpatrywać  Bezpiecznej  Wsi   bez 
programu  zagadnieniowego  bezpiecznej  drogi  wiejskiej  i  jej  ochrony  przed  dewastacją  , 
bezpieczeństwa  pożarowego  .  W  tym  celu  podmioty  partnerskie      jak  Policja  ,PSP, 
Powiatowy  Zarząd  Dróg  ,  Przewodniczący  Rad  Sołeckich  ,OSP   winny  podjąć 
przedsięwzięcia ,które w sposób bez kosztowy będą wpływać na utrzymanie drogi i na takie 
zachowania  użytkowników  aby  po  okresach  zimy  nie  doprowadzać  do  ich 
dewastacji/Oznakowania  dróg  odnośnie  ograniczenia  ciężaru,  apele  do  miejscowej 
społeczności o powstrzymanie się przewożenia ciężarów w chwili osychania drogi po okresie 
zimowym.  Bezpieczeństwo pożarowe wsi  to  jeden z  ważniejszych elementów współpracy 
PSP , OSP , Przewodniczących Rad Sołeckich  z mieszkańcami poprzez organizowanie w 
szkołach  spotkań  ,pogadanek  ,turniejów  i  konkursów  o  tematyce  z  zakresu  ochrony 
przeciwpożarowej  aby  unikać  zachowań  wywołujących  nieszczęścia.  Duże  też  wyzwanie 
przed OSP w zakresie niesienia  pomocy  tym których nieszczęście dotknęło . Pomoc przy 
uprzątnięciu  miejsca  zdarzenia   to  myślę  ,że  zadania  dla  młodzieżowych  drużyn  OSP 
pozwalające kreować im zarówno osobowość własną jak i kreować wizerunek organizacji.
Stawiamy też pytanie czy ożyją  nasze wiejskie Domy Ludowe . Upatrujemy w uaktywnieniu 
społecznym  tych  obiektów  wpływu  na  kreatywność  środowisk  młodzieży  i  środowisk 



wiejskich. Tenis stołowy ,kursy tańca towarzyskiego , dyskotekowego ,spotkania i pogadanki 
środowiskowe  z  okazji  ważniejszych  rocznic  ,uroczystości  wiejskich  ,  przedstawienia  to 
elementy ,które na stałe winny zagościć w środowisku wiejskim. Program ten kierujemy do 
partnerów  ,  takich  jak  Przewodniczący  Rad  Sołeckich  ,  KGW  ,OSP  ,Dyrektorzy 
GOK ,Dyrekcji Szkół. Myślę ,że powrót do dawnych tradycji ,spotkania pokoleń to elementy 
niezbędne do patriotycznego wychowania młodzieży i podniesienia  rangi życia społecznego 
w poszczególnych środowiskach wiejskich.
                   Rodzina jako podmiot oczekujący pomocy to program , który znalazł swe podłoże  
genetyczne ze względu na coraz częstsze pojawianie się zjawiska fizycznego i psychicznego 
znęcania się nad członkami rodziny . Z analiz spraw sądowych , z akt prokuratorskich, z akt 
policyjnych  wynika , że przestępczość fizycznego  czy też psychicznego znęcania  się nad 
członkami  rodziny  wzrasta  z  roku  na  rok  mimo  ,że  duża  liczba  tych  spraw  pozostaje 
nieujawniona przez osoby pokrzywdzone.  Na każdym z nas spoczywa obowiązek pomocy 
prawnej osobom maltretowanym  na oczach dzieci , czy też dzieciom przeciwko którym coraz 
częściej przemoc jest skierowana. Rodzinę często nawiedzają różnego rodzaju nieszczęścia 
losowe /pożary, klęski żywiołowe –usuwiska , wypadki . Pojawienie się takiego nieszczęścia 
często  nas  zaskakuje  ,  robi  nas  nieporadnymi  nie  wydolnymi   wobec  sytuacji  ,która  nas 
zaskoczyła  . Pomoc fizyczna ,pomoc materialna ta udzielona przez nas samych. W trakcie 
zbiórek  i  ta  o  którą  występujemy  do  organów to  działania  ,które  winny  z  naszej  strony 
każdorazowo  towarzyszyć   nieszczęściu  drugiego  człowieka  ,  sąsiada  ,  krewnego  i 
pierwszego z rzędu mieszkańca wsi. Dlatego też SBPS w Strzyżowie uznaje to zagadnienie 
za priorytetowe w swoim działaniu i kieruje prośbę  do współpartnerów o odpowiedzialne 
potraktowanie takich sytuacji. Pragnę przypomnieć ,że pomagając w takich chwilach innym
wykazujemy  się  odpowiedzialnością  i  dojrzałością  społeczną  a  także  okazujemy  serce 
bliźnim.

Bezpieczeństwo Bezdomnych  to kolejny już obszar testu wrażliwości społecznej  nas 
wszystkich w odniesieniu do osób , które z różnych przyczyn  znalazły się w sytuacji  bez 
domu ,  bez wsparcia  rodziny ,  często pozostawione same sobie ,  pozostające w chorobie 
alkoholowej , nierzadko bez środków do życia .Od nas będzie często zależeć  czy bliżni z tego 
kręgu przeżyją zimę . Jako partnerów do rozpoznania tego zjawiska ,zjawiska bezdomności 
wymieniłem   w  zasadzie  wszystkie  podmioty  ,  bowiem   na  każdym  z  nas  spoczywa 
obowiązek zadbania o ludzkie zdrowie i ludzkie życie. Mając wiedzę na temat takich osób 
jesteśmy  w  stanie  z  kompetentnymi  podmiotami  skierować  je  do  noclegowni  ,Domów 
Pomocy Społecznej  czy też zażądać wyasygnowania dla ludzi będących w trudnej sytuacji 
pomocy  społecznej   .  Niech  ten  apel  nie  pozostanie  Państwu  obojętny  bo  dotyczy  on 
ratowania człowieka , który często sam nie wyciągnie ręki po pomoc z różnych względów.

Bezpieczny  Biznes   to  również  nasze  bezpieczeństwo  socjalne  wynikające  
z  zatrudnienia  to  także  ochrona  rodzimego  biznesu  przed  zakusami  konkurencji  często 
posługującej się różnymi  metodami przestępczymi  aby doprowadzić do likwidacji  tej czy 
innej firmy na danym terenie  a następnie zastąpienie  jej swoja . Zakres , metody którymi 
posługują  się  sprawcy  i  skutki  jakie  towarzyszyły  tym  formom  przestępstw   chcemy 
przedstawiać naszym firmom zarówno na stronie internetowej jak i  ulotce rozprowadzanej 
przez  Urząd Skarbowy gdzie właściciele firm pojawiają się najczęściej. Ochrona rodzimego 
biznesu niech stanie się dla nas jednym z ważniejszych zadań  bo to jest szansa na lepsze 
życie  ,konkurencyjność  dla  innych  ,  którzy   Nierzadko  próbują  stawiać  własne  warunki 
rynkowe.

Szanowni Państwo Nasze Stowarzyszenie BPS w Strzyżowie opiera swoją działalność 
przede wszystkim  na pracy społecznej ogółu członków stowarzyszenia , działających zgodnie 
z obowiązującym  porządkiem prawnym w RP. Naszym głównym celem działania zgodnie ze 
statutem jest stworzenie społecznego frontu przeciwdziałania przestępczości i poprawy stanu 



bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach działalności mieszkańców powiatu , jak również 
działanie  na rzecz ofiar przestępczości , szczególnie na rzecz ofiar przestępstw p-ko życiu i 
zdrowiu  oraz bezpieczeństwu w komunikacji . Aby osiągnąć założone cele winniśmy skupić 
wokół idei możliwie szerokie grono osób różnych specjalności , których działalność może 
przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa .  Działania nasze Stowarzyszenie realizuje 
w  szczególności  poprzez   współprace  z  organami  ścigania  ,  z  organami  administracji 
rządowej i samorządowej ,strażami pożarnymi , i innymi podmiotami ,które wskazaliśmy w 
naszym programie.

Celem upowszechnienia wiedzy o wytypowanych kierunkach przedsięwzięć mających 
ograniczyć  patologię  i  przestępczość  w  obszarach   ujętych  w  programie  zgodnie  z 
założeniami  statutu  Zarząd  Stowarzyszenia  podjął  decyzję  o  szerokim  rozpropagowaniu 
naszych inicjatyw dlatego też postanowiliśmy dotrzeć do Państwa z naszym programem , 
apelem , deklaracją ,  programami profilaktycznymi  ,  które umieszczamy na naszej stronie 
internetowej  a  także  przybliżamy  Państwu  w  prasie  lokalnej  wydawanej  w  gminach  i 
powiecie  .  Jesteśmy  również  zdania  ,że  oprócz  środków  finansowych  od  darczyńców 
Stowarzyszenie  winno  otrzymywać  nawiązki  od  orzeczeń  sądowych   dlatego  też  o  takie 
środki zwrócono się na piśmie do SR i Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie . Widzimy też 
konieczność rozbudowy osobowej Stowarzyszenia o nowych członków dlatego wystąpiliśmy 
z  apelem  do  różnych  podmiotów  jak  radni  wszystkich  szczebli  ,  dyrektorów  Szkół  , 
Sołtysów , OSP  KGW o wsparcie nas w tej inicjatywie bo tak szeroki front działań  można 
realizować przy szeroko zbudowanej strukturze zdolnej realizować zadania w poszczególnych 
gminach  środowiskach.  Od  tego  czy  nasza  inicjatywa  się  powiedzie  będzie  zależał  efekt 
końcowy naszych  zamierzeń.  Pragnę  również  Państwa  poinformować  ,że  Stowarzyszenie 
BPS  w  Strzyżowie  zamierza  w  II  półroczu   br,  dokonać  zmiany  Statutu  poprzez 
wprowadzenie Ustawowych zapisów i przekształcić Stowarzyszenie w Organizację Pożytku 
Publicznego   co  daje  możliwość  przekazywania  na  rzecz  Stowarzyszenia  1% odpisu  od 
podatku  dochodowego.  Dla  realizacji  programu  niezbędne  będzie  wydawnictwo  różnego 
rodzaju  broszur  i  ulotek  dlatego  też  w  tym  celu  będziemy  starać  się  pozyskać  środki 
pomocowe  z  UE  a  także  współdziałać  z  komisjami  ds.  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych  ,  których  programy  pokrywają  się  w  pełni  z  naszymi  inicjatywami   i 
przedsięwzięciami. Pragnę bardzo serdecznie Państwu podziękować  za udział w Konferencji 
Programowej  i żywię nadzieję oraz przekonanie , że wspólnie będziemy w stanie poprawić 
wizerunek  otaczającej nas rzeczywistości  poprawiając  bezpieczeństwo  w tych obszarach , 
gdzie dyktuje nam takie zachowanie potrzeba ingerencji  i  pomocy.


