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Radosław Roszkowski 

Starosta Prudnicki 

My niżej podpisani, funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Prudniku 
zaniepokojeni brakiem tworzenia nowych miejsc pracy oraz pozyskiwaniem inwestorów 
krajowych i zagranicznych, a także bardzo dużym bezrobociem na terenie powiatu 
prudnickiego, a także w związku z dochodzącymi do nas informacjami o braku możliwości 
budowy jednostki penitencjarnej w mieście Brzeg spowodowanej sprzeciwem mieszkańców, 
zwracamy się z prośbą o poparcie naszej petycji i o rozważenie możliwości budowy nowego 
zakładu karnego w Prudniku. 

W chwili obecnej prowadzona jest reorganizacja Aresztu Śledczego w Prudniku, który 
ma się stać filią Zakładu Karnego w Nysie. Powyższa decyzja będzie miała wpływ na 
rozłożoną w czasie - likwidację kilku lub kilkunastu stanowisk obecnie zatrudnionych tam 
funkcjonariuszy. Wielu młodych mieszkańców powiatu wyjechało do pracy za granicę 
naszego kraju z powodu braku możliwości rozwojowych i zatrudnieniowych. Powiat jest w 
większości terenem rolniczych. 

Podjęcie decyzji w sprawie budowy zakładu karnego na terenie Powiatu Prudnickiego 
nie tylko przyniosłoby nowe miejsca pracy, ale także uruchomiłoby rynek zbytu na produkty 
rolne i inne artykuły niezbędne do zabezpieczenia potrzeb bytowych i socjalnych osadzonych 
przebywających w jednostkach penitencjarnych. Funkcjonujące obecnie piekarnie, 
mleczarnie, produkowane przez rolników płody rolne, warzywa i owoce zyskałyby zbyt, 
a także mogłyby wpłynąć na ponowne otwarcie zamkniętych piekarni, pralni i innych 
zakładów usługowych. Prudnik i jego okolice uzyskałyby możliwości rozwoju i zatrzymania 
młodych, zdolnych ludzi w rodzinnych domach i wykorzystania ich w różnych dziedzinach 
życia. Budowa takiego obiektu w naszym regionie pozwoliłaby również uniknąć sytuacji w 
jakiej znalazło się nasze miasto czyli miast mogących utracić funkcję miast średnich jak 
również funkcji miejskich 

Wchodzące w skład powiatu gminy dysponują terenami, które mogą być 
wykorzystane pod budowę zakładu karnego i jego zaplecza, a umiejscowienie budowy w tym 
rejonie jest społecznie uzasadnione. 

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie i poparcie naszej inicjatywy. 

Z wyrazami szacunku 

Funkcjonariusze i pracownicy 

Aresztu Śledczego w Prudniku 


