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Komisja Bezpieczeństwa w 2008 roku realizowała plan pracy, który obejmował szereg przedsię-

wzięć związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu jędrzejowskiego, wynikających z Powia-
towego Programu Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicz-
nego. Plan ten zawiera określone zadania, terminy realizacji, odpowiedzialne osoby i instytucje za ich 
realizację. 

W marcu 2008r. w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2008” została przeprowadzona akcja „Wi-
doczni na drodze” skierowana do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na terenie powiatu ję-
drzejowskiego (akcją objęto 49 szkół podstawowych). Pierwszaki otrzymały elementy odblaskowe tj. na-
lepki na tornistry, kamizelki oraz opaski na rękę. W sumie przygotowano na ten cel 1000 elementów od-
blaskowych. Akcja ta miała na celu zachęcić dzieci do noszenia elementów odblaskowych nie tylko w 
drodze do szkoły, ale takŜe w czasie wolnym. Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
czynnie uczestnicząc w akcji przeprowadził szereg szkoleń, wykładów dla dzieci. Naczelnik Wydziału za-
chęcał uczniów do zachowania ostroŜności w drodze do szkoły poprzez wnikliwe przekazanie wiedzy na 
temat zagroŜeń, jakie mogą na nich czyhać. Na takich spotkaniach był takŜe propagowany europejski 
numer alarmowy tj. 112. 

W dniu 3 kwietnia 2008r. w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyła się narada Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego, która dotyczyła zapoznania się z tematyką głównego problemu na-
szego powiatu, jakim jest bezpieczeństwo na drodze. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ję-
drzejowie - Norbert Maj omówił i wyświetlił dwa filmy pokazujące zachowania nieprawidłowe na drodze i 
związane z nimi skutki. Filmy te zostały zaprezentowane, aby uświadomić początkującym kierowcom i nie 
tylko, do czego moŜe prowadzić brawura i bezmyślność na drodze. Na powyŜszej naradzie udział wzięli 
przedstawiciele szkół jazdy, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, wydziału KTD. RównieŜ w tym miesią-
cu w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie nowy kierowca odbierając swoje pierwsze prawo jazdy, 
otrzymał broszurę informacyjną „bezpieczeństwo na drodze”. Broszura ta wydana przez KRBRD, zawiera 
podstawowe, najwaŜniejsze informacje na temat bezpiecznego podróŜowania samochodem - szczególnie 
pod kątem ograniczenia ryzyka wypadku drogowego i odpowiedzialności kierowcy za bezpieczeństwo 
własne i pasaŜerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. 

RównieŜ w miesiącu kwietniu 2008r. w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2008” w ośmiu stacjach 
diagnostycznych z bezpłatnych badań skorzystało ok. 250 kierowców. MoŜna było sprawdzić: układ ha-
mulcowy, układ zawieszenia, amortyzatory, zbieŜność kół itd. Diagności wśród najczęstszych usterek 
wymieniali: ustawienie świateł, zawieszenie i hamulce. KaŜdy kierowca, który przyjechał do stacji, otrzy-
mał „Poradnik dla kierowcy”. Dzięki tej akcji świadomość kierowców jest coraz większa, dlatego przyby-
wa na te badania duŜo chętnych. Ponadto w tym samym dniu w Centrum Kształcenia Wielozawodowego 
Wiesław Barański, policjanci Zespołu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie 
przeprowadził egzamin na kartę rowerową i motorowerową w sumie egzamin zdało 130 osób. 

W miesiącu maju Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego realizując swój plan rozesłała do 
wszystkich gmin 500 sztuk poradnika „Jak uniknąć zagroŜeń”. Odbyła się równieŜ kolejna akcja „Rowe-
rzyści jadą dalej”. Jest to kolejna z metod podniesienia stopnia bezpieczeństwa na drodze poprzez zakła-
danie kamizelek odblaskowych ułatwiających poruszanie się uczestnikom ruchu drogowego tj. rowerzy-
stów, motorowerzystów tak, aby byli widoczni dla innych uczestników ruchu. Powszechnie uwaŜa się, Ŝe 
noszenie właśnie kamizelki, jako standard wyposaŜenia kaŜdego rowerzysty lub motorowerzysty to strzał 
niemal w dziesiątkę. Poprzez wpajanie od najmłodszych lat prawidłowych zasad zachowań i dbania o 
swoje bezpieczeństwo, jako kierowcy najpierw roweru potem motoroweru, motoru i wreszcie samocho-
du w przyszłości będzie to owocować bardziej świadomych i przewidywalnych kierowców, a co za tym 



idzie jest duŜa szansa na zmniejszenie liczby wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Kamizelka 
odblaskowa i inne gadŜety odblaskowe to nieodzowne elementy uczestnika ruchu. Dzięki takim właśnie 
akcjom udało się nam zachęcić wielu ludzi do ich noszenia. 

W miesiącu czerwcu 2008r. w Sędziszowie oraz Zespole Szkół w Motkowicach odbył się festyn na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2008”. Organizatorami byli: Wydział 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, KPP w Jędrzejowie, KPPSP w Jędrze-
jowie, UG Imielno, Posterunek Policji w Imielnie, WOPR Jędrzejów, Zespół Szkół w Motkowicach. Ucznio-
wie zdawali egzamin na kartę rowerową i motorowerową. Wszyscy zdający otrzymali kamizelki odbla-
skowe, ufundowane przez Starostę Jędrzejowskiego. Osoby z najlepszymi wynikami otrzymały nagrody 
od Starosty Edmunda Kaczmarka i Wójta Gminy Imielno. Pan Paweł Faryna z WOPR Jędrzejów omówił 
zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą. Funkcjonariusze Państwowej StraŜy PoŜarnej w Jędrze-
jowie zaprezentowali pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznali dzieci i młodzieŜ z przepisami 
ochrony poŜarowej. W trakcie akcji zaprezentowano równieŜ sprzęt policyjny i straŜacki oraz WOPR-u. 

Kolejna inicjatywa w ramach „Bezpieczne wakacje 2008” to przekazanie na wszystkie stacje benzy-
nowe usytuowane wzdłuŜ drogi krajowej Nr 7 i 78 na terenie powiatu jędrzejowskiego specjalnych po-
radników dla obcokrajowców. Poradniki te zostały wydane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w trzech językach. Pełniące role informatorów na temat zasad bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego w Polsce oraz moŜliwości kontaktów w razie naraŜenia Ŝycia, zdrowia i innych spraw, które towa-
rzyszą nam w podróŜy. 

W dniu 1 lipca 2008r. miało miejsce wydarzenie przypieczętowujące naszą działalność w zakresie 
bezpieczeństwa. Zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w 
Jędrzejowie, Komendą Wojewódzką Policji oraz Fundacją Zdrowia Publicznego w Krakowie. Owo poro-
zumienie dotyczyło podjęcia wspólnych działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie 
powiatu jędrzejowskiego. W ramach porozumienia dwunastu policjantów, którzy zostali przeszkoleni, 
otrzymało podręczne zestawy do udzielania pierwszej pomocy. Komenda Powiatowa otrzymała nowo-
czesny defibrylator oraz urządzenie do wykonywania sztucznego oddychania. 

W dniu 16 października 2008r. została przeprowadzona debata dotycząca: 
- bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz miejscach zamieszkania, 
- bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
- podejmowania wspólnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa. 
Była to juŜ dziesiąta taka dyskusja w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. 
W debacie wzięli udział: 
- Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji, 
- Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, 
- Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach, 
- Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie, 
- Zastępca Naczelnika SP i RD w Jędrzejowie, 
- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jędrzejowie, 
- Komendant StraŜy Miejskiej w Jędrzejowie, 
- Kapelan Powiatowy Policji w Jędrzejowie, 
- Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zacho-

wań, 
- Reprezentant Urzędu Marszałkowskiego, 
- Starosta Jędrzejowski, 
- Wicestarosta Jędrzejowski, 
- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, 
- Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z Samorządem Szkolnym, Wójtowie i Burmistrzowie, 
- Prokurator Rejonowy, 
- Przedstawiciele organizacji społecznych. 
W trakcie debaty uczestnicy doszli do wspólnego wniosku, Ŝe największym problemem powiatu jędrze-
jowskiego jest utrzymanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyŜ wzrasta ilość wypadków i zdarzeń 
drogowych. W tym celu ze strony policji wysunięto propozycję zastosowania monitoringu obywatelskie-
go, polegającego na informowaniu policji, nawet anonimowo o niebezpiecznych zachowaniach na dro-
dze (bezmyślna jazda, brawura na ulicy). Słuchaczom równieŜ opowiedziano o miejscach wzmoŜonej 
ostroŜności w powiecie jędrzejowskim, gdyŜ natęŜenie ruchu na naszych drogach wynosi ok. 20-tys. po-
jazdów na dobę, co jest jedną z przyczyn duŜej ilości wypadków. Pedagodzy szkolni oraz nauczyciele 
chwalili akcje prowadzona przez policję, podczas której zostały przedstawione drastyczne filmy z wypad-
ków. To przemawia do młodych ludzi tak stwierdzili. Niektórzy mieli natomiast odmienne zdania, Ŝe są to 
jednak filmy brutalne. Poruszony został równieŜ problem przestępczości narkotykowej, który jest zjawi-
skiem wyjątkowo trudnym do wykrycia i niezbędna jest współpraca z mieszkańcami. Podczas tej debaty 



mówiono nie tylko o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i przestępstwach narkotykowych, ale takŜe o 
bezpieczeństwie na przystankach autobusowych, o sprzedaŜy alkoholu nieletnim itp. 
Oprócz wyŜej wymienionych akcji, jakie zostały przeprowadzone staramy się przez cały rok mieć wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa i rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków, dlatego współpracujemy 
min. ze Stowarzyszeniem „Nadzieja rodzinie”, od których uzyskujemy wszelkiego rodzaju plakaty i róŜ-
nego rodzaju gadŜety mające informować kierowców o braku ostroŜności i brawurze na drodze. W swych 
działaniach nie tylko kierujemy się dobrem najmłodszych, ale takŜe mamy na względzie dobro tych naj-
starszych uczestników ruchu, dlatego teŜ rozdano torby odblaskowe na terenie powiatu jędrzejowskiego 
wśród osób starszych. Współpracujemy równieŜ z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, od 
której otrzymujemy poradniki dla przyszłych i obecnych kierowców. 

Warto równieŜ podkreślić, Ŝe instytucje i stowarzyszenia, z którymi juŜ od dłuŜszego czasu współ-
pracujemy (między innymi Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa StraŜy PoŜarnej, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Dyrektorzy Szkół, Kluby sportowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
kuratorzy sądowi ds. nieletnich, LOK, ZHP stacje diagnostyczne i wiele innych) w ramach swoich kompe-
tencji i moŜliwości prowadzą działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu ję-
drzejowskiego, niejednokrotnie same inicjują i prowadzą własne programy na rzecz poprawy szeroko 
pojętego bezpieczeństwa. 
 

Starosta: E. Kaczmarek 
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