Dz-16.0021.33.2017
Uchwała Nr XXXIII/305/17
Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wniosku o przyznanie nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2016
Na podstawie § 3 pkt 3 lit. j uchwały nr XCIX/ 1510 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca
2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj.
Mał. z dnia 27.03.2014 r. poz. 1852) Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwala, co następuje:

§1
Wnioskuje się o przyznanie nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2016 Panu Januszowi
Jędrzejewskiemu, Kierownikowi II Referatu Rejonowego Oddziału III Nowa Huta Straży Miejskiej
Miasta Krakowa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Andrzej Buczkowski

Uzasadnienie:
Uchwałę podejmuje się w związku z pismem o sygn. OC-01.0008.01.01.2017 Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa z dnia 22.02.2017 r. Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce,
wnioskując o nagrodę dla Pana Janusza Jędrzejewskiego, pragnie wyrazić wdzięczność za wyjątkowo
aktywną działalność na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pan Janusz swoimi działaniami
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz radnych i nie ogranicza się do działań wynikających
jedynie z obowiązków służbowych. Często poświęca swój prywatny czas, aby doradzić, współpracować
i podejmować różne działania na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy. Dzięki bezpośrednim działaniom
i wysiłkowi Pana Janusza Jędrzejewskiego po bardzo długim okresie zaniedbania uporządkowano ruch
drogowy na drogach wew. osiedla przy ul. Okulickiego, który stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla
bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez wprowadzenie stref zamieszkania. Udało się to mimo bardzo
dużych problemów, gdyż terenem zarządza 7 wspólnot o bardzo różnym podejściu do sprawy. Przykładem
zagrożenia był pożar przy bloku nr 57, w którym spłonęło ponad 20 pojazdów, ale mieszkańcom nic się nie
stało. Dzięki zaangażowaniu i dużej wiedzy fachowej Pana Janusza Jędrzejewskiego, który uczestniczył
w spotkaniach ze społecznością lokalną, udaje się rozwiązywać wiele problemów dotyczących
mieszkańców, którzy proszą o interwencje z uwagi na zagrożenie w ich poczuciu bezpieczeństwa. Patrole
działają w sposób widoczny, dostosowany do potrzeb mieszkańców wpływając bezpośrednio na
podwyższenie poczucia bezpieczeństwa. Pan Janusz Jędrzejewski absolwent Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. Związany ze Strażą Miejską Miasta Krakowa, tj.:
- od 2006 r. jako strażnik Straży Miejskiej Miasta Krakowa w Referacie Patrolowo-Interwencyjnym,
- od 2012 r. jako dyżurny Oddziału III Nowa Huta,
- od 1.04.2014 r p.o. Kierownika II Referatu Rejonowego Oddziału III Nowa Huta.
W 2009 r. Pan Janusz Jędrzejewski zajął II miejsce w Konkursie na Najlepszego Strażnika Referatu
Patrolowo-Interwencyjnego.

