
Jarosław, dnia 23 lutego 2016 roku 

INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROSŁAWIU 
 

 z powiatowych konsultacji społecznych dotyczących założeń „Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa  

w Polsce" przeprowadzonych w dniu 23.02.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu 
 
Spotkanie rozpoczęto o godz. 9.00  w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.         

W spotkaniu wziął udział Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan a także Komendant Powiatowy 

Policji w Jarosławiu p.o. podinsp. Henryk Moskwa. Obecni byli także: Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu bryg. Piotr Biały, Wicestarosta Józef Szkoła, Burmistrz 

Miasta Pruchnika Wacław Szkoła, Wójt Gminy Chłopice Andrzej Czyż, Wójt Gminy Rokietnica 

Bożena Gmyrek, Wójt Gminy Roźwienica Tomasz Kotliński, Burmistrza Miasta Jarosławia 

reprezentował Lesław Strohbach, a Lasy Państwowe Andrzej Sobota. W spotkaniu uczestniczyli 

samorządowcy, przedstawiciele urzędów gminy z powiatu jarosławskiego, przedstawiciele 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także policjanci. Spotkanie poprowadził Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego 

Tadeusz Skoczylas.  
W trakcie  spotkania podkom. Marta Gałuszka przedstawiła koncepcję tworzenia map 

zagrożeń. Dane statystyczne, dotyczące zagrożeń na terenie powiatu, które posłużyły do stworzenia 

lokalnego dokumentu zaprezentował podkom. Arkadiusz Jakielaszek. 

Uczestnicy spotkania mówili o zagrożeniach występujących na obszarze działania służb, a także 

niepokojących zjawiskach, występujących na terenie miast i gmin naszego powiatu. Zebrane 

informacje znajdą się w tworzonej mapie zagrożeń. 

Uczestnicy spotkania przekazali następujące uwagi i spostrzeżenia: 

1.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu bryg. Piotr Biały  miał 

uwagi odnośnie zagrożenia istniejących zakładów przemysłowych na terenie miasta Jarosławia, 

istniejących na terenie powiatu rzek: San, Szkło, Wisznia i Lubaczówka. 

2. Lasy Państwowe Andrzej Sobota. Miał spostrzeżenia odnośnie podpalania traw                 

w sąsiedztwie kompleksów leśnych, afrykańskiego  pomoru świń (zagrożenia dla dzików) oraz 

zagrożeń dla zwierzyny leśnej przez użytkowników dróg przebiegających w rejonie lasów. 

3. PCPR Jarosław-dyrektor Pani Magdalena Motyka miała uwagi odnośnie zagrożeń ze 

strony starszych osób samotnych. 

4. Burmistrz Miasta Pruchnika Wacław Szkoła, przekazał uwagi dot. zagrożenia                    

w komunikacji z powodu złego stanu dróg (droga wojewódzka 887 Pruchnik- Kańczuga) oraz słabego 

wyposażenia ochotniczych straży pożarnych działających na terenie miasta i gminy Pruchnik. 

5. Wójt Gminy Rokietnica Bożena Gmyrek miała uwagi odnośnie dużej ilości zdarzeń 

drogowych na terenie gminy Rokietnica których powodem według niej jest nadmierna prędkość 

kierowców oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 

6. Wójt Gminy Chłopice Andrzej Czyż przekazał uwagi związane z niszczeniem znaków 

drogowych oraz zagrożeniami w ruchu komunikacyjnym. 

7. Przedstawiciel gminy Wiązownica miał uwagi dot. zagrożenia   w komunikacji z powodu 

złego stanu dróg, przestępstw kryminalnych (kradzieże z włamaniem). 

8. Przedstawiciel gminy Roźwienica zwrócił uwagę dotycząca małej ilości patroli 

policyjnych na terenie gminy. 

9. Przedstawiciel gminy Laszki zgłosił uwagi dotyczące przekraczania tonażu przez pojazdy 

jeżdżące na drogach gminnych, zagrożenia wynikające z zaistniałych przestępstw  niszczenia mienia 

oraz naruszeń nietykalności cielesnej (bójki i pobicia). 

10. Przedstawiciel Wójta Gminy Jarosław zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa dla pieszych 

i potrzebę budowy chodnika na poboczach dróg krajowych i powiatowych w miejscowościach 

Tuczempy, Makowisko, Surochów, Sobiecin niebezpieczną a także na szybką jazdę motocyklami 

  i dzikie kąpieliska; 

- w tych miejscowościach gdzie przebiegają drogi krajowe tj. w Pełkiniach, Wólce 

Pełkińskiej, Tuczempach; 



-. 


