
Jarosław, dnia 22  lutego 2016 roku 

INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROSŁAWIU 

 z powiatowych konsultacji społecznych dotyczących założeń „Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa  

w Polsce" przeprowadzonych w dniu 22.02.2016 r.  na sesji Rady Gminy Jarosław 

 

Samorządowcy, władze gminy Jarosław, sołtysi a także pracownicy wzięli udział w 

konsultacjach społecznych na temat tworzenia map zagrożeń. Dzisiaj rano, podczas sesji 

rady gminy Jarosław policjanci przedstawili koncepcję tworzenia map i udziału 

mieszkańców w tych działaniach. 

 

Dzisiaj rano, podczas sesji rady gminy Jarosław odbyły się konsultacje społeczne. 

Uczestnikom spotkania zaprezentowane zostały założenia tworzenia map zagrożeń dla całego 

kraju, województwa podkarpackiego i powiatu jarosławskiego. W spotkaniu wziął udział 

Antoni Gwóźdź przewodniczący Rady Gminy, wójt Gminy Jarosław Roman Kałamarz, 

radni, sołtysi, Maria Kulczycka kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

mieszkańcy a także pracownicy urzędu i policjanci. 

 

Naczelnik wydziału prewencji jarosławskiej komendy kom. Janusz Szkoła przedstawił 

informacje o mapie zagrożeń, jako koncepcji rozwiązań systemowych w zapewnieniu 

porządku publicznego. O stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Jarosław mówił podkom. 

Arkadiusz Jakielaszek. W spotkaniu uczestniczyli dzielnicowi z terenu gminy Jarosław. 

 

Podczas spotkania policjanci mówili o tym, jak ważne jest zaangażowanie lokalnej 

społeczności w tworzenie mapy zagrożeń powiatu jarosławskiego. Wskazywano na 

subiektywne i obiektywne czynniki, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa danej osoby. 

Prelegenci mówili, że informacje pochodzące od uczestników spotkania i spływające z ankiet, 

roznoszonych przez dzielnicowych, będą wykorzystywane przy tworzeniu mapy zagrożeń 

naszego powiatu. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. 

 

Uwagi przekazane podczas konsultacji to : 

 

- piesi poruszający się bez odblasków, w szczególności w godzinach wieczorowo – nocnych, 

- bezpańskie psy na terenach wiejskich, 

- brawurowo jeżdżący kierowcy, 

- zwrócono 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; 

 

 

 

 



 

 

 

 


