
Informacja 
z realizacji  programu   „ Razem bezpieczniej ”  na  dzień 31 

października  2009 roku. 
 
 
                   Program „Razem bezpieczniej” łączy działania  administracji 
samorządowej i rządowej oraz partnerów społecznych zainteresowanych  
poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Głównym celem programu jest: 
- wzrost realnego bezpieczeństwa w powiecie; 
- wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli; 
- zapobieganie przestępczości i aspołecznym  zachowaniom w tym  
  zdynamizowanie i zaktywizowanie działań administracji wraz  z  
  organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną; 
- poprawa wizerunku i wzrost społecznego zaufania do policji i innych  
  słuŜb działających  na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa i  porządku  
  publicznego. 
                   Na poziomie powiatu program realizuje wiele podmiotów, zaś 
gminy włączają się do realizacji programu na zasadzie dobrowolności. 
Celami strategicznymi powiatu jest osiąganie i podejmowanie  
bezpiecznych   działań  w  następujących  obszarach: 
- bezpieczeństwo  w  miejscach publicznych; 
- w  szkole; 
- w  ruchu  drogowym; 
- w  środkach  komunikacji  publicznej;  
- w  działalności  gospodarczej; 
- przeciwdziałaniu przemocy  w  rodzinie; 
- ochrona dziedzictwa narodowego przed kradzieŜami, dewastacją, 
  nielegalnym wywozem za granicę. 
 
 
I. Poprawa bezpiecze ństwa obywateli w miejscach publicznych i w  
   miejscu zamieszkania – realizuje Komendant Powia towy Policji w  
   Rawie Mazowieckiej. 
 
Zdarzenia które dotykają najczęściej mieszkańców  powiatu to kradzieŜe 
i kradzieŜe z włamaniem. Wykrywalność tych przestępstw  w okresie 10 
miesięcy br. uległa zdecydowanej poprawie przy jednoczesnym 
zahamowaniu  wskaźnika  wzrostu dynamiki w stosunku do lat ubiegłych. 
W ramach zapobiegania tym zjawiskom Policja współpracuje  z gminami 
i miastami powiatu, Spółdzielnią Mieszkaniową w Rawie Mazowieckiej 
oraz z innymi instytucjami państwowymi. Co miesiąc sporządzana jest 
analiza przestępczości z terenu powiatu.  Na jej  podstawie  dokonywane 
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są zmiany w dyslokacji słuŜb w rejony najbardziej zagroŜone. Ponadto 
prowadzone są wspólne patrole z funkcjonariuszami StraŜy Miejskiej w 
ramach słuŜb ponadnormatywnych co skutkuje obecnością dodatkowych 
patroli pieszych w miejscach szczególnie  zagroŜonych.  Na terenie 
miasta i gmin powiatu raz w miesiącu przeprowadzane są akcje „ Nielat”    
w ramach, których dokonywane są kontrole  placówek handlowych pod 
kontem sprzedawania i podawania alkoholu nieletnim, kontrole pubów, 
pizzerii, dyskotek szkolnych. Głównym celem akcji jest  ujawnienie   
sprawców czynów  zabronionych, wybryków chuligańskich, oraz osób  
nieletnich zagroŜonych  demoralizacją. Policja brała czynny udział przy 
zabezpieczaniu imprez masowych takich jak:   
„Noc Bluesowa i Dni Rawy”, „Festyn Bialski” , „Wakacyjny Piknik 
Rodzinny w Cielądzu ” ,”IV Majówka w Wilkowicach”. Ponadto policjanci 
zapewniali bezpieczeństwo osobom kwestującym podczas „ XVII 
Festiwalu Wielkiej  Orkiestry Świątecznej Pomocy”. 
 
II. Przemoc w rodzinie – realizuje PCPR MOPR i GOPS  
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela wszechstronnej pomocy 
rodzinom dotkniętych przemocą. Za analizowany okres : 
- pomocy psychologicznej  udzielono 24 rodzinom w tym 21 osobom  
  będących tzw. ofiarą  przemocy domowej co przedkłada się na 68 
  spotkań terapeutycznych; 
- dla 7sprawców przemocy zorganizowano 13 spotkań terapeutycznych.   
  Łącznie przeprowadzono 81 spotkań terapeutycznych. 
- Od 20.01.2009 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
  przyjmuje prawnik, który ma za zadanie nieść pomoc prawną  
  osobom dotkniętym przemocą domową; 
- Pracownicy PCPR udzielają informacji o moŜliwości skorzystania 
  pomocy materialnej w przypadku  zaistnieniu sytuacji przemocy  
  domowej; 
- zabezpieczono miejsca noclegowe w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  
  dla 6 osób; 
- zorganizowano  pomoc dla dzieci i młodzieŜy dotkniętej przemocą lub  
  będącej świadkami przemocy; 
Pracownicy  PCPR  współpracują  z  Ośrodkami  Pomocy  Społecznej, 
Policją a w razie konieczności organizują interwencje w rodzinach, które 
tego wymagają. BieŜąca współpraca pozwala przeciwdziałać szerzeniu 
się  zjawiskom  patogennym  w  tym  przemocy  w  rodzinie. 
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III. Bezpiecze ństwo w szkołach – Dyrektorzy szkół. 
 
W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu zainstalowano wizyjny 
monitoring. Prowadzone  są warsztaty przeciwdziałające agresji wśród  
młodzieŜy przy udziale policjantów z sekcji ds. nieletnich i nauczycieli. 
Wychowawcy klas prowadzą edukację młodzieŜy  z  takich  tematów jak 
zapobiegać przemocy w rodzinie, alkoholizmowi, narkotykom czy 
skutkom palenia tytoniu. Wychowawcy rozeznają  i organizują  
kompleksową pomoc uczniom z rodzin ubogich,  dysfunkcyjnych i 
niewydolnych  wychowawczo.  

W szkołach  uczniowie  mają zapewnioną opiekę psychologiczno-
pedagogiczną. Dyrektorzy  szkół  bieŜąco dokonują ocen zachowania  
młodzieŜy  podejmując  niezbędne decyzje. Policjanci organizują z 
dyrektorami szkół spotkania informujące o niebezpiecznych zdarzeniach. 
Dyrekcje szkół  w powiecie współpracują z prasą, telewizją  informując o 
występujących  zachowaniach patologicznych wśród młodzieŜy. Program 
bezpieczeństwo w szkole aktywnie realizowany jest przez samorząd 
Miasta Rawa Mazowiecka. W szkołach prowadzonych  jest wiele akcji, 
które słuŜą dobru uczniom. 

Dobrze przebiega współpraca  szkół w mieście z organizacjami 
pozarządowymi i kościołem katolickim. Dyrektorzy szkół powołali 
koordynatora ds. bezpieczeństwa, który opracowuje i realizuje plan 
działania w zakresie bezpieczeństwa. Został on  skoordynowany  z 
planem  wychowawczym  i  profilaktyki. 
Nauczyciele i pracownicy szkół aktywnie uczestniczą  w szkoleniach i 
konferencjach doskonaląc swoje umiejętności w zakresie współpracy z 
młodzieŜą. StraŜ Miejska  wspólnie z Policją sprawuje skuteczną 
ochronę  szkół przed dilerami narkotyków. Uczniowie uczęszczający  do 
szkół  a chodzący po drogach publicznych  zostali wyposaŜeni  w 
kamizelki odblaskowe. StraŜ Miejska traktuje priorytetowo  
zabezpieczenie  bezpieczeństwa młodzieŜy. 
  W gminie Cielądz w czasie przerw nauczyciele kontrolują 
zachowanie uczniów. Prowadzona jest edukacja młodzieŜy w zakresie 
eliminowania takich zjawisk jak narkomania czy alkoholizm. Kadra 
pedagogiczna i obsługa monitorują w szkole osoby zachowujące się 
podejrzanie.    
 W gminie Biała Rawska co roku samorząd dofinansowuje  
działalność Klubów Sportowych w takich dyscyplinach jak piłka noŜna, 
piłka siatkowa, tenis siłowy wydatkując na ten cel 135 tys. złotych. 
Poprzez takie działania samorząd gminny chce zagospodarować czas 
wolny młodzieŜy szkolnej odciągając ją od nałogów. 
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IV. Bezpiecze ństwo w środkach komunikacji publicznej – Kierownik  
      placówki PKS, Dy Ŝurny ruchu.  
 
W br nie zanotowano przypadków zagroŜenia lub zakłócenia porządku 
publicznego oraz innych zjawisk patologicznych w środkach komunikacji 
czy na dworcu PKS. 
 
 
V. Bezpiecze ństwo w ruchu drogowym – Komendant Powiatowy  
     Policji w Rawie Mazowieckiej 
 
Najbardziej zagroŜone  w ruchu drogowym jest miasto Rawa 
Mazowiecka. Funkcjonariusze ruchu drogowego jak i prewencji 
prowadzili liczne kontrole pojazdów w celu wyeliminowania sprawców 
przestępstw, wykroczeń powodujących zagroŜenia dla korzystających z 
dróg. Największe zagroŜenie występuje na drodze krajowej nr 8.Czeste 
kontrole pojazdów mają za zadanie wyeliminowanie nietrzeźwych 
uczestników ruchu jak i osób, które mogłyby stwarzać bezpośrednie 
zagroŜenie. W zakresie eliminowania z ruchu tzw. piratów drogowych 
włączono do patrolu pojazd nieoznakowany wyposaŜony w 
wideokamerę. Policjanci wspólnie z dyrektorami szkół  prowadzą  
egzaminy na kartę rowerową i motorową. W br. przeprowadzono XXXII 
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w którym uczniowie szkół 
gimnazjalnych i podstawowych rywalizowali  ze sobą dzieląc się wiedzą 
praktyczną i teoretyczną. W miesiącu wrześniu zorganizowano akcję 
„Bezpieczna droga do szkoły” i „Odblaskowe pierwszaki” przy udziale 
WORD w Skierniewicach. Przeszkolonych zostało część funkcjonariuszy 
policji w zakresie ratownictwa drogowego zorganizowanego przez 
Europejską Radę BLS/AED PROWIDER KURS przy współpracy 
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Policjanci 
prowadzą wiele akcji jak Nietrzeźwy kierujący, Niechronieni czy  teŜ 
Prędkość eliminując nietrzeźwych uŜytkowników i piratów na drogach. 
 
VI. Bezpiecze ństwo działalno ści gospodarczej – Komendant   
      Powiatowy Policji, Burmistrzowie, Wójtowie Gm in. 
 
           Policja zorganizowała  spotkanie z przedsiębiorcami z powiatu 
rawskiego, na którym poinformowano o najistotniejszych zasadach w 
prowadzonej działalności gospodarczej i wynikających z tego tytułu 
zagroŜeniach przez grupy przestępcze  Przedsiębiorcy poinformowali 
słuŜby policji o miejscach szczególnie zagroŜonych, deklarując wolę 
współpracy. 
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VII. Ochrona dóbr kultury. 
 
       W br. nie stwierdzono  na terenie powiatu rawskiego przypadków 
kradzieŜy dóbr kultury zarówno w  muzeum rawskim, kościołach  czy u 
prywatnych kolekcjonerów. Policja nawiązała kontakt z proboszczami i 
dyrektorem „Muzeum w Rawie Mazowieckiej”  w sprawie  zastosowania  
nowoczesnych technik ochrony dóbr kultury. 
 
 
VIII. Działania na rzecz propagowania programu.  
 
     Program „Razem bezpieczniej ” dostosowany jest do miejscowych 
warunków. Prezentowany jest na stronie internetowej Starostwa  
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Zadania w nim zawarte są 
poddawane analizie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - organu 
powoływanego przez Starostę Rawskiego. 
 
IX. Monitorowanie i ocena programu.  
        
Na zasadzie dobrowolności do programu „ Razem bezpieczniej 
włączone zostały samorządy miast i gmin powiatu rawskiego. 
 
 
   X. Finansowanie programu. 
  
 Zadania wyszczególnione ww. programie jednostki budŜetowe realizują 
w ramach  środków własnych. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Podpisał  
                                                                                  Starosta 
 Józef Matysiak 
 
 
 
 
 
Rawa Mazowiecka listopad 2009 rok. 


