
SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 

 

ID: QPKVG-JIQJA-SYSFF-JTKLF-QDLZV. Podpisany. Strona 7 / 19



SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

w zakresie zwierzchnictwa na powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002r. została utworzona Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.  

Do wynikających z w/w Ustawy zadań Komisji należy: 

W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz 

kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za 

poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie 

zawierciańskim.  

Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz 

innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich 

pracy.  

Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawia się następująco: 

Z dniem 1 czerwca 2009r. - w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza - Starosta Zawierciański powołał w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Pana Marka Fiutaka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Zawierciu.  

W dniu 29 marca 2007 Uchwałą nr VIII/44/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego uchwalono Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010 pn. ”Bezpieczny Powiat” dla której wyznacznikiem 

strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. “Razem 

Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.  

Strategia łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 

zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednym z jej podstawowych założeń jest 

poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego partnerstwa 

z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

W projekcie w/w Strategii zawarto główne założenia rządowego programu „ Razem bezpieczniej ” , które 

wcześniej częściowo były realizowane na terenie powiatu zawierciańskiego w ramach Strategii Bezpieczeństwa na lata 

2001-2006, a obecnie po modyfikacji są kontynuowane w aspekcie założeń programu rządowego z uwagi, iż 

przyniosły zakładany skutek w postaci ograniczenia przestępczości i wzrostu wykrywalności w takich obszarach jak: 

Ideą Strategii jest obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, współpraca instytucji, samorządów, organizacji 

i mieszkańców na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa, a do osiągnięcia tak określonego celu konieczne jest 

oddziaływanie na pewnych płaszczyznach. Niezbędne jest: 

“ Razem Bezpieczniej w regionie ” 

Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzona jest Akcja “ 

2009 – Rok Pieszego”, której głównym celem jest ograniczenie wypadków i ich skutków powodowanych przez 

pieszych uczestników ruchu drogowego Wojewoda objął patronatem projekt “ Crimi” - utworzony przez pracowników

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach – 

internetowy system rejestracji zdarzeń kryminalnych, którego ideą jest prezentowanie na mapach dostępnych 

w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw 

( www.crimi.pl).  

Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Komisja ściśle 

współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin 

prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie 

płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespólnie z gminami prowadzone są

działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach 

programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczne Ferie”, ”Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga do szkoły”, 

„Bezpieczna Gmina”.  

Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. 

W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin 

i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 14.  

Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz 

jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii 

społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb 

zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych 

i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz 

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych 

działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu 

Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży,

które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, 

nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, 

przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, 

życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : 

Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na 

sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, 

a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. 

Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród 

tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia 

przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. 

Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku 

psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem.  

W zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży przeprowadzono 194 spotkania i 4 konkursy w szkołach 

i przedszkolach powiatu zawierciańskiego na temat bezpieczeństwa pieszych.W dniu 25 stycznia 2009r. - 39 dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Irządzach z własnoręcznie wykonanymi plakatami brały udział w uroczystym rozpoczęciu 

kampanii “ 2009 Rokiem Pieszego” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, 

plakaty i broszury.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz 

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu

kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - 

wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz

urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół 

i instytucjach użyteczności publicznej.  

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przeprowadziła szereg 

przedsięwzięć m.in. : “ Alkohol i Narkotyki” - 5 razy; “ Prędkość” - 5 razy; “ NURD” - poprawa bezpieczeństwa 

niechronionego uczestnika ruchu drogowego - 4 razy ; “Truck”- kontrola samochodów ciężarowych - 4 razy; “ Bus” - 

3 razy; “ Bezpieczny Weekend” - 5 razy oraz “ Bezpieczna Droga do Szkoły”.  

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży 

eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

W celu poprawy wiedzy z przepisów ruchu drogowego w ostatnim okresie gmina Poręba i Zawiercie realizuje 

budowę miasteczek ruchu drogowego. W czerwcu br. Gmina Zawiercie została laureatem w konkursie ogólnopolskim 

“ Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, który był zorganizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “ Razem 

Bezpieczniej”. Gmina Zawiercie zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych. Nagroda 

pieniężna przekazana została zwycięzcom poprzez wojewodów w ramach dotacji na podstawie zawartych porozumień.

Konkurs adresowany był do gmin i powiatów, a jego cele to popularyzowanie zasad i przepisów ruchu 

drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, tworzenie dla dzieci 

i młodzieży warunków do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową, popularyzowanie roweru 

jako środka transportu, rekreacji i sportu. Przedmiotem konkursu było wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego 

najlepiej realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie 

organizowania ( modernizacji) miasteczek ruchu drogowego. Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy Miodowa na 

działce Gminy Zawiercie nr 16/17 o powierzchni całkowitej 9.910 m2, z której na miasteczko wykorzystana zostanie 

powierzchnia 5.601,76 m2. Projekt przewiduje utworzenie miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci i młodzież 

będą uczyły się zasad i przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym 

obiektem użyteczności publicznej.W roku 2009 został wybudowany pierwszy element miasteczka – parking dla 

samochodów osobowych i autokarów.  

Realizując akcję “ 2009 Rok Pieszego ” 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym z funduszy Komisji zakupiła 1000 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydrukowano również plakaty z logo Starostwa Powiatowego i Policji 

o tematyce z przepisów ruchu drogowego. Plakaty umieszczono w autobusach komunikacji miejskiej, a ulotki 

wręczano pieszym. W 2008 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zakupiła 

500 szt. opasek odblaskowych. Komisja wystąpiła do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów powiatu zawierciańskiego 

z apelem o zaopatrzenie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy w elementy odblaskowe.  

Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - prowadzony zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego - jako 

główne cele działań prowadzonych w ramach w/w akcji należy wskazać: 

Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się

podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach 

i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekazując uczniom 

podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.  

W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu 

przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach 

akcji “ Bezpieczne Wakacje”.  

W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych 

i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego 

Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski 

na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo 

wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych 

i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na 

terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, 

organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży 

uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego,

gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, 

chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.  

Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków 

odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy 

posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . 

W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku 

młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury

o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że 

w 2009 roku odnotowano 25 czynów związanych z przestępczością narkotykową popełnionych przez 13 nieletnich 

i jest to o 5 czynów więcej niż w roku ubiegłym i 1 nieletniego mniej niż w roku ubiegłym. Analiza danych 

statystycznych dotyczących skali przestępczości nieletnich za 10 miesięcy 2009r. pozwala na następujące stwierdzenia: 

Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie

poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej.Od początku ogłoszenia 

tego konkursu w Polsce Gmina Zawiercie – co roku - bierze udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin

wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto 

Zawiercie w 2002r. było laureatem wyróżnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody 

Śląskiego oraz wielu wyróżnień finansowych w latach późniejszych – zgłaszając wnioski dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Na terenie powiatu zawierciańskiego działają komisariaty policji w : Łazach, 

Pilicy i Szczekocinach oraz posterunki policji w Porębie, Kroczycach i Ogrodzieńcu. W 2009 roku - w ramach 

programu “ Bezpieczna Gmina” - n/w samorządy gmin dofinansowały zakup samochodów dla Komendy Powiatowej 

Policji w Zawierciu: Urząd Miasta Zawiercie – kwota dofinansowania 74 tysiące złotych do zakupu: 2 samochodów 

służbowych i wideo rejestratora,Urząd Miasta i Gminy Pilica - kwota dofinansowania 40 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu - kwota dofinansowania 8 tysięcy złotych do zakupu 

samochodu służbowego. Ponadto Fundacja “ Bezpieczne Miasto” zakupiła dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Zawierciu notebooka z drukarką na kwotę 2399 złotych oraz dofinansowała zakup psa na kwotę 4500 złotych.  

Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego 

stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – Starosty Zawierciańskiego - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody 

policjantom, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej oraz uznanie mieszkańców miasta i walczą 

o tytuł “Najlepszego Dzielnicowego” oraz “ Policjanta Roku”. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody laureatom. Realizacja 

w/w programu przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz 

inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.  

KALENADRIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK. 

Dnia 12 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku

z rozpoczynającą się 15 stycznia br. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2009” na terenie województwa śląskiego przesłała 

pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat 

organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-

sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. 

Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć 

zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom 

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2009" na

terenie województwa śląskiego trwała do 2 marca br. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze 

powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych,

jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można 

było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.  

Dnia 20 stycznia 2009r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała wykaz obiektów wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009. Wykaz opracowała Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna w Zawierciu.  

Dnia 29 stycznia 2009r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Zawierciu przeprowadzili kontrolę n/w obiektów zakwalifikowanych na sezon zimowy 2009 : 

W wyniku przeprowadzonych w ramach Akcji “ Bezpieczne Ferie 2009” kontroli obiektów w których były 

organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, członkowie Komisji stwierdzili brak oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 

oświetlenia przystanku z którego korzystają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych, organizowanych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W związku z powyższym wystosowano pismo do Pana Prezydenta Miasta Zawiercie o podjęcie działań mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa w tamtej okolicy. Wniosek został zrealizowany przez Urząd Miasta Zawiercie.  

Dnia 5 lutego 2009r. odbyło się I posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które przebiegało według 

następującego porządku: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Radny Rady

Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Zawierciu, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Zastępca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Zastępca 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Zawierciu.  

W związku z ogłoszoną przez Rząd informacją o kryzysie gospodarczym oraz narastającą liczbą zwolnień 

pracowników z zakładów pracy , a co za tym idzie pogłębiającym się problemem bezrobocia na terenie województwa 

śląskiego, a zwłaszcza w powiecie zawierciańskim podczas I posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku wystąpili z wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o jak najszybsze zorganizowanie 

konferencji poświęconej aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Dnia 9 lutego 2009r. przesłano 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. Powyższe sprawozdanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 44 poz. 1028 z dnia 18 marca 2009 roku.  

Dnia 19 lutego 2009r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Zawierciu akces uczestnictwa w działaniach mających na celu wdrożenie 

pilotażowego programu “ Bezpieczeństwo pieszych” w ramach kampanii “ 2009 rok – rokiem bezpieczeństwa 

pieszych”.  

Dnia 2 marca 2009r. - w ramach działań profilaktycznych - z inicjatywy Starosty Zawierciańskiego – 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

zorganizowano pierwszą konferencje na temat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do organizacji powyższej 

konferencji przyczyniły się liczne skargi mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego na duże trudności w ruchu 

drogowym na drogach powiatu z powodu dużego natężenia transportu kołowego, wzrostu liczby pojazdów, budowy 

kanalizacji ściekowej i remontów dróg w Zawierciu, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pojazdów, pieszych oraz 

rowerzystów. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego wielokrotnie wysuwali 

propozycje pod adresem Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu Dróg Krajowych 

i Wojewódzkich w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego na terenie 

miasta i powiatu oraz szukania takich rozwiązań, które do czasu budowy obwodnicy dla Zawiercia doraźnie przyczynią 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Jednocześnie podejmowane działania Komendy Powiatowej Policji,

Straży Miejskiej, szkolenia młodzieży, mają w znacznym stopniu eliminować przyczyny złego i nieprzepisowego 

korzystania z przepisów o ruchu drogowym, zarówno przez kierujących pojazdami jak i pieszych. Dlatego 

w konferencji uczestniczyli właściciele i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców oraz wykładowcy i instruktorzy 

nauki jazdy z terenu powiatu zawierciańskiego oraz zaproszeni adepci kursów nauki jazdy. W trakcie konferencji 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawił oczekiwania ze strony 

społeczeństwa i Policji w zakresie szkolenia młodych kierowców oraz główne cele programu „2009 – ROK 

PIESZEGO”. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze, 

wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierujących, jak i pieszych, przechodzenie przez jezdnię w miejscach 

niedozwolonych, przebieganie przez jezdnię lub wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu czy innej przeszkody to główne 

przyczyny zdarzeń drogowych, przed którymi należy przestrzec przyszłych kierowców w trakcie szkoleń. Wskazano 

również najbardziej niebezpieczne punkty na naszych drogach, te w których dochodzi najczęściej do zdarzeń 

drogowych z udziałem pieszych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas dyskusji poruszono także tematy 

widoczności pieszych i rowerzystów, poprawy infrastruktury drogowej oraz kierowania pojazdami w stanie 

nietrzeźwości i po użyciu alkoholu.  

Dnia 17 marca 2009r. odbyło się II posiedzenie – konferencja z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z udziałem: Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zawierciu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście 

Zawierciańskim, przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ugrupowań politycznych z terenu powiatu 

oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu zawierciańskiego. Tematem konferencji była:” Ocena sytuacji 

gospodarczo - ekonomicznej oraz diagnoza stanu rynku pracy w powiecie zawierciańskim”. Konferencja przebiegała 

zgodnie z następującym porządkiem: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zapoznała uczestników konferencji z danymi statystycznymi 

dotyczącymi bezrobocia oraz działaniami Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia

na terenie powiatu zawierciańskiego (Analiza Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu znajduje się w dokumentacji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku).  

Dnia 30 marca 2009r. odbyły się podsumowanie XI Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

“Klęska powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na eliminacje powiatowe przysłano ponad 490 prac: 

rysunków i malowideł ze wszystkich gmin naszego powiatu. Rysunki oceniła komisja, w skład której wchodzili 

przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie 

artystycznym. Najlepsi otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, malarskiego, sportowego i turystycznego, 

a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku. Pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na eliminacje wojewódzki 

Konkurs Plastycznego w Katowicach.  

W kwietniu 2009r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 

organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby i inspekcje.  

Dnia 3 kwietnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono Eliminacje Powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej“ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W w/w eliminacjach udział wzięły 

dzieci, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach gminnych w III grupach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczestników. Turniej zorganizowali: 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu 

oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, 

sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich 

Turnieju, które odbyły się 16 maja 2009r. w Siewierzu.  

Dnia 17 kwietnia 2009r. odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany w na 

terenie Szkoły Podstawowej w Grabowej. Celem zawodów jest między innymi popularyzowanie wśród dzieci 

i młodzieży zasad ruchu drogowego i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. O awans do eliminacji 

wojewódzkich walczyły reprezentacje z 12 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych. Najlepsi zostali 

nagrodzeni pucharami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował m.in. Starosta Zawierciański.  

W miesiącu kwietniu br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydrukowano plakaty i ulotki 

propagujące Akcję " 2009 - Rok Pieszego". Koszt wydruku w/w materiałów wyniósł 549,00 zł. Aby zapewnić 

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły w maju br. z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono 1000 

szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 

zawierciańskiego podczas organizowanych - przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu , Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Oddział w Zawierciu oraz szkoły - konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Koszt 

zakupu opasek wyniósł 2 804,40 zł.  

Dnia 16 maja 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Zawierciu oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała prowadzoną w szkołach powiatu 

zawierciańskiego akcję profilaktyczną. Podsumowanie odbyło się podczas VIII Zlotu rowerowego dla dzieci 

i młodzieży w Morsku. W finale Zlotu Rowerowego uczestniczyło 400 osób. Jak co roku uczestnicy zmierzyli swoje 

siły na przygotowanych trasach rowerowych i wyjątkowo trudnym torze przeszkód. Podczas imprezy rozdano 

uczestnikom materiały profilaktyczne w tym plakaty i ulotki związane z Akcją "2009 - rok pieszego". Zlot odbył się pod

honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Pana Stanisława Dąbrowy oraz Starosty Zawierciańskiego Pana 

Ryszarda Macha, który ufundował okolicznościowe puchary i nagrody indywidualne. Wszyscy uczestnicy zlotu 

otrzymali od Starosty Zawierciańskiego opaski odblaskowe, które zakupiono z funduszy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. Liczne nagrody ufundowali: Inspektorat PZU S.A. w Zawierciu, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

oraz Ośrodek Rekreacyjny „ MORSKO”.  

Dnia 23 czerwca 2009r. odbyło się III posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego 

omówiono następujące zagadnienia: 

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu 

Drogowego KPP w Zawierciu, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zawierciu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Zawierciu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Kierownik Wodne Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie.  

W miesiącu czerwcu br. w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i rozpoczynającą się Akcją “ 

Bezpieczne Wakacje 2009” wysłano pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zawierciu oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o przesłanie wykazu obiektów i ośrodków wypoczynku dzieci 

i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2009 oraz informacji dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 

zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych 

w powiecie zawierciańskim. Ponadto wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009” oraz 

informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą 

umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, 

i tabliczki okolicznościowe na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, 

zorganizowane z okazji Święta Policji w dniu 25 lipca 2009 roku na strzelnicy w Ciągowicach. W zawodach startowały

2 drużyny 3 osobowe Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Corocznie bierze w nich udział ok. 150 osób - 

reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.  

W miesiącu lipcu 2009r. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przeprowadziła w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Samochodowej w Zawierciu i Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Zawierciu - na szeroką skalę - klejenie

na autobusach naklejek związanych z propagowaniem Akcji “ 2009 Rokiem Pieszego”. Specjalnie przygotowane 

naklejki mają przypominać pasażerom o prowadzonej akcji, której głównym celem jest zminimalizowanie zagrożeń, na 

jakie narażeni są piesi.  

W miesiącu sierpniu 2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „2009 - Rok Pieszego” Komenda Powiatowa 

Policji w Zawierciu oraz harcerze przeprowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, szczególnie wśród

pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te były prowadzone w pobliżu dwóch dużych pawilonów 

handlowych“ Lidl” i “ Biedronka” w Zawierciu, gdzie piesi muszą pokonać przejście przez bardzo ruchliwą ulicę. 

Policjanci wspólnie z harcerzami reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. W przypadku spowodowania 

dużego zagrożenia, funkcjonariusze byli zmuszeni wystawić mandat, jednak w znacznie mniej rażących sytuacjach piesi 

byli tylko upominani. Harcerze wręczali natomiast ulotki informujące o podstawowych zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drodze. W ramach w/w działań była również prowadzona akcja honorowego oddawania krwi przez 

służby mundurowe na rzecz ofiar wypadków. Łącznie policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej, funkcjonariusze 

straży miejskiej oraz mieszkańcy Zawiercia oddali 6,8 litra krwi.  

Dnia 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Dnia 21 sierpnia br. na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji “ Bezpieczna droga do 

Szkoły” przeprowadzono kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz 

ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu powiatu zawierciańskiego.  

W dniu 1 września br. w związku z organizowaną II Międzynarodową Konferencją pn. „Razem Bezpieczniej 

w Regionie. Strategia, Programy bezpieczeństwa - teoria i praktyka” przygotowano informacje dotyczące realizacji 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku publicznego, które następnie przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W dniu 15 września 2009r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zorganizowano spotkanie z w ramach 

Akcji “ 2009 - Rok Pieszego”, mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyli: Starosta Zawierciański, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Zawierciu oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W trakcie 

spotkania Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapoznał zebranych 

z materiałami profilaktycznymi zakupionymi na potrzeby w/w akcji tj. ulotki, plakaty oraz opaski odblaskowe. 

W wyznaczonych przez policjantów niebezpiecznych miejscach na drogach wojewódzkich - gdzie najczęściej dochodzi

do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych - namalowano napisy ostrzegające pieszych o następującej treści: “ Tu nie 

wolno przechodzić” , “ Przejście dla pieszych 20 m”, “ Popatrz w lewo, prawo”. Powiat zawierciański jest jednym 

z pierwszych miejsc objętych tą akcją. Na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono 5 najbardziej niebezpiecznych

miejsc dla ruchu pieszego tj.: 

Telewizja „Katowice” emitowała wystąpienie Starosty Zawierciańskiego - Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na temat podejmowanych na terenie powiatu zawierciańskiego działań w ramach Akcji „ 

2009 – Rok Pieszego”. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wynika, że w trakcie Akcji “2009–

Rokiem Pieszego” wykryto 1628 wykroczeń popełnionych przez pieszych tj. o 368 wykroczeń więcej niż w takim 

samym okresie roku ubiegłego. W tej liczbie mandatów karnych nałożono 1420, pouczono 189 osób i sporządzono 19

wniosków do sądu. W relacji kierujący – pieszy ogólnie ujawniono 484 wykroczenia tj. o 105 wykroczeń więcej niż 

w roku ubiegłym. W tej liczbie 415 było w postępowaniu mandatowym, 61 osób pouczono i sporządzono 8 wniosków

do sądu.  

Z dniem 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla 

bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu 

i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia 

i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację

umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

W dniu 6 listopada br. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa 

zorganizowała wspólnie z Urzędem Miasta Poręba XIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, 

inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 47 osób.Posiedzeniu przewodniczył 

Starosta Zawierciański Ryszard Mach wraz z Burmistrzem Miasta Poręba Markiem Śliwą. W trakcie spotkania 

dokonano: 

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była informacja służb sanitarnych na temat stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu zawierciańskiego w tym przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu 

wystąpienia wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego zachorowań na grypę typu A (H1N1). Informację 

przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu. Podczas posiedzenia przedstawiono również 

informacje dotyczące przygotowań Zakładów Opieki Zdrowotnej na ewentualną epidemię grypy. Informacje 

przedstawili: Pan Sławomir Szczurak –Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, dr n 

med. Halina Ciszowska - Bogdał - Ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu Powiatowym 

w Zawierciu. W trakcie posiedzenia rozdano dla instytucji, szkół, placówek szkolno-wychowawczych, urzędów gmin 

i budynków użyteczności publicznej plakaty pn. “ Profilaktyka Grypy” oraz “ Jak zapobiegać zarażeniu wirusem grypy”.

Podczas posiedzenia n/w służby zespolone, inspekcje i straże oraz instytucje przedłożyły pisemne informacje dotyczące 

przygotowania do sezonu jesienno-zimowego 2009 - 2010: 

W dniach 26 i 27 listopada br. na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu odbyło się II

Międzynarodowa Konferencja pn. „Razem Bezpieczniej w Regionie”- Strategia, programy bezpieczeństwa wraz 

z towarzyszącą jej wystawą „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego”.W konferencji udział wzięli: Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Pan Tadeusz Czapiński,I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu Pan Janusz Ciszek oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Pan Andrzej Sawicki. Celem 

Konferencji i wystawy było: 

W dniu 7 grudnia 2009r. odbyło się V posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego 

członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz zatwierdzili plan 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010. Plan działania został zatwierdzony w formie otwartej tzn. na 

bieżąco – w zależności od potrzeb - mogą być uzupełniany o nurtujące zagadnienia i tematy. W posiedzeniu 

uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prokurator Rejonowy w Zawierciu oraz Naczelnik 

Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku złożył wszystkim członkom serdeczne podziękowania za 

dotychczasową współpracę, szczególne podziękowania skierował w stronę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

za wdrożenie i realizację Akcji “ 2009 – Rok Pieszego” na terenie powiatu zawierciańskiego. Podziękował również 

Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu oraz WOPR Drużyna Zawiercie za realizację działań 

w ramach Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2009 ”.  

AKCJA “ BEZPIECZNE LATO 2009 ” KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW 

WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

Realizując zalecenia i wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Śląskiego oraz Szefa 

Obrony Cywilnej Powiatu – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2009” członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach 30 czerwca 

br., 23 lipca br. i 5 sierpnia br. kontrolę niżej wymienionych obiektów i ośrodków wypoczynkowych : 

Komisja przeprowadziła kontrole w następującym składzie: 

W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, 

uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów 

epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci 

służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, 

metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia 

przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2009” 

Komisja przeprowadziła 20 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci 

i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że

teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz 

lepiej są przygotowani organizacyjnie i technicznie do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w trakcie tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywała rekordowa

liczba dzieci i młodzieży z terenu całej Polski - 3,5 tysiąca.  

Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana- 

przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy 

oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na 

wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie swoje cele 

realizuje w szczególności poprzez: 

Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie 

nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Na chwilę obecną podstawowym problemem utrudniającym 

działalność związaną z funkcjonowaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu jest niedostateczne wyposażenie 

sprzętowe wynikające z braku własnych środków finansowych. Głównym źródłem finansowym są składki 

członkowskie wynikające ze statutu WOPR oraz działalność społeczna ratowników w oparciu o Ustawę o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się 

bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2009 roku 

ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego 

m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie; 

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej; 

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”; Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; VIII Gwieździsty Zlot Rodzin Rowerowych w Morsku.  

Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – 

dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 

przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby

zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.  

W roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Zawierciu udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10 tysięcy 

złotych dla gminy Koszęcin z powiatu lublinieckiego, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.  

Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opłacono również: 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Zawierciański pan Ryszard Mach składa 

podziękowania wszystkim służbom, strażom, inspekcjom i instytucjom oraz partnerom, którzy współpracują z Komisją 

Bezpieczeństwa i Porządku, wśród których są: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin Powiatu Zawierciańskiego, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu, Powiatowy Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowy Zarząd Dróg 

w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, 

Szpital Powiatowy w Zawierciu, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 

w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rozdzielnia Gazu w Zawierciu, 

Terenowy Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej w Zawierciu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

w Zawierciu, Jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, Prokuratura Rejonowa w Zawierciu, Inspektorat PZU

S.A. w Zawierciu, Zakład Cieplny nr 6 w Zawierciu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, Państwowa 

Komunikacja Samochodowa w Zawierciu,Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Drużyna Zawiercie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 

wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 

z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

1) Ryszard Mach - Starosta Zawierciański - Przewodniczący Komisji

2) Tadeusz Czapiński - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -

Wiceprzewodniczący Komisji 

3) Adam Sołtysik - Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

4) Henryk Goncerz -Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego - Członek Komisji

5) Witold Cholewka - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu - Członek Komisji

6) Andrzej Rus -Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu - Członek Komisji

7) Adam Pałucha - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - Członek Komisji

8) Jarosław Pająk - Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu - Członek 

Komisji 

9) Ireneusz Gewald - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

10) Wiesław Olechnowicz - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu - Członek Komisji z głosem 

doradczym 

11) Marek Fiutak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - 1.06.2009r. Członek Komisji 

w Zawierciu z głosem doradczym 

12) Marian Gajda - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu - Członek Komisji z głosem doradczym

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania oraz środkach komunikacji publicznej

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- Bezpieczeństwo w szkole

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej

- Ochrona dziedzictwa narodowego

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, obniżenie poziomu subiektywnego poczucia lęku,

- wzrost prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, umocnienie wartości norm prawnych,

- inicjowanie społecznych działań w kierunku rozpoznawania i przeciwdziałania wraz ze stosownymi instytucjami - 

zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa. 

- przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje 

poświęcone patologiom społecznym, 

- zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat 

występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, 

- zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na 

terenach szkół. 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,

- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,

- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

- wśród czynów karalnych najczęściej popełnianych przez nieletnich dominowały te, które były skierowane 

przeciwko mieniu ( kradzież mienia) oraz posiadanie środków odurzających, 

- sprawcami byli w zdecydowanej większości chłopcy, starsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- większość czynów karalnych była popełniana indywidualnie, coraz częściej popełniane były z osobami dorosłymi,

- skala przestępczości nieletnich jest zdecydowanie mniejsza na terenach wiejskich.

1) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz - organizator Klub Sportowy “LOTNA” w Zdzieszowicach.

2) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz - organizator Biuro Inicjatyw Turystycznych “ NUBRA” w Rudnikach.

3) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku – kolonia -organizator Klub Sportowy “ Klasyk ” 

w Warszawie. 

4) Szkoła Podstawowa w Kroczycach – kolonia – organizator Kuria Diecezjalna Duszpasterstwo “ Dzieci Maryi ” 

w Sosnowcu. 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu - półkolonie – organizator Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu.

6) Członkowie Komisji odbyli spotkanie z naczelnikiem Panem Adamem van der Coghenem oraz ratownikami 

Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach. Komisja została zapoznana z warunkami i zasadami uprawiania sportów 

zimowych na Jurze. 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji – Starostę Zawierciańskiego Pana Ryszarda Macha 

i powitanie zaproszonych gości. 

2) Omówienie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r. na podstawie przedłożonych członkom 

Komisji materiałów i zatwierdzenie przez Komisję w/w sprawozdania – Starosta Pan Ryszard Mach , Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pan Tadeusz Czapiński. 

3) Zatwierdzenie planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządek na 2009r. na podstawie przedłożonego 

członkom Komisji projektu – dyskusja, propozycje i zatwierdzenie planu działania na 2009r. - członkowie 

Komisji. 

4) Współdziałanie policji i powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na 

terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w kontekście “ Akcji Zima 

2008 – 2009 “ w tym : 

- zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg Pana Mariana Gajdy, 

- bezpieczeństwo na drogach powiatu i bezpieczeństwo mieszkańców – informacja Komendanta Powiatowego 

Komendy Powiatowej Policji Pana Adama Pałuchy, 

- bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie powiatu zawierciańskiego – informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Czesława Błażkiewicza, 

- informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu Pana Zygmunta Knopika oraz 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu Pana Adama Witasa o sytuacji socjalno – 

bytowej i pomocy socjalnej udzielanej przez gminy, pomoc bezdomnym. 

- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu Pana Andrzeja Bugaja,

- informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Pana Wiesława 

Olechnowicza o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu, 

- informacja na temat Akcji “ Ferie 2009 “ w powiecie zawierciańskim – informacja Naczelnika Wydziału Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Pana Tadeusza Czapińskiego. 

5) Dyskusja.

6) Zakończenie posiedzenia.

1) Otwarcie oraz przyjęcie porządku konferencji.

2) Sprawy organizacyjne.

3) Omówienie sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim oraz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez 

aktywizację osób bezrobotnych. 

4) Zaopiniowanie struktury wydatkowania środków Funduszy Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

w 2009r. 

5) Wolne wnioski.

6) Zakończenie.

1) Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i sportowych organizowanych na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2009r. - referuje: Jarosław Pająk – Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu. 

- Informacja na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu i przy obiektach wypoczynkowych – referuje Pan 

Robert Mikoda Zastępca Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. 

2) Zapoznanie członków Komisji z wykazem imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu zawierciańskiego w 2009r. - przedstawienie informacji przez Pana Tadeusza Czapińskiego 

Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

3) Informacja o zezwoleniach na organizację wypoczynku na terenie powiatu w tym: 

a) wykaz ośrodków i organizatorów wypoczynku,

b) zbiorniki wodne – informacja o jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie 

wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2009 w powiecie

zawierciańskim – referują Pan Wiesław Olechnowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Pan 

Marek Fiutak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. 

4) Dyskusja, wolne wnioski.

5) Sprawy organizacyjne – aktualizacja składu osobowego Komisji na lata 2008-2011 – powołanie przez 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład Komisji Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu Pana Marka Fiutaka - oraz ustalenie terminów kontroli obiektów wypoczynkowych 

i turystycznych. 

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

- ul. Batalionów Chłopskich w Pradłach gm. Kroczyce

- ul. 1-go Maja w miejscowości Turza gm. Łazy

- ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu

- ul. Zarzecze w Pilicy.

1) Oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.

Sprawozdania przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu –

przedstawił informacje na temat realizacji i podjętych działań w ramach wojewódzkiej Akcji “ 2009 - Rok 

Pieszego” w powiecie zawierciańskim,Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego. 

2) Oceny organizacji pomocy społecznej przez Miejskie, Miejsko – Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym 2009 – 

2010. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. 

3) Omówiono informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat przygotowania do „Akcji zima 2009 – 

2010” oraz przekazano gminom operaty zimowego utrzymania dróg. Informacje przedstawił Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. 

- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu

- ENION Grupa Tauron - Rejon Dystrybucji Zawiercie

- Rozdzielnia Gazu w Zawierciu

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu

- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.

- budowanie wspólnej platformy instytucji i ludzi, którym leży na sercu bezpieczeństwo publiczne,

- propagowanie założeń rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych, zachowań pn. „Razem 

Bezpieczniej" oraz programu „2009 Rok Pieszego" w aglomeracji śląskiej, 

- informowanie społeczeństwa o najlepszych projektach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa - wdrożonych

do realizacji przez społeczności lokalne, 

- przedstawienie nowoczesnych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

- Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Zawierciu. 

- Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.

- Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” 

w Gdańsku. 

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.

- Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – obóz taneczny – organizator ATELIE Kraków.

- Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca w Myszkowie. 

- Obóz pod namiotami - stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Podlesicach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Czechowicach– Dziedzicach. 

- Obóz pod namiotami -stacjonujący w stałym ośrodku obozowym w Siamoszycach- organizowany przez Komendę 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myszkowie. 

- Kolonie w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach -organizowane przez Biuro Turystyczne HAMAK TUR z Hajnówki.

- Obóz pod namiotami- stacjonujący na polu namiotowym w Lgotce -organizowany przez Centrum Survivalu, 

Narciarstwa i Alpinizmu “ VANCROL” - Irena van der Coghen z Gliwic. 

- Obóz rowerowy – stacjonujący w Ośrodku Wypoczynkowym “ Orle Gniazdo” w Hucisku – organizowany przez 

Śląski Związek Kolarski w Katowicach. 

- Kolonie - stacjonujące w Szkole Podstawowej w Kroczycach - organizowane przez Fundację “ Światło Życie” 

z Kielc. 

- Kolonie w Zajeździe “Magda” w Kroczycach - organizowane przez Biuro Turystyczne “ANDANDE” z Lublina.

- Kolonie – stacjonujące w Szkole Podstawowej w Podzamczu – organizowane przez Fundację Ekologiczną 

Wychowanie i Sztuka “ ELEMENTARZ” w Katowicach. 

- Pan Tadeusz Czapiński - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Łukasz Osikowicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

- Pani Małgorzata Superson - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Anna Wójcik-Makieła - Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu

- Pani Monika Fujarska - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu 

- Pan Tomasz Ciszewski - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pani Edyta Cupiał - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

- Pan Andrzej Ziembacz - Zastępca Kierownika WOPR Drużyna Zawiercie

- Pani Helena Sochacka - Przedstawiciel Gminy Kroczyce

- Pan Marek Rdest - Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

- organizowanie wodnej służby ratowniczej,

- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

w obszarze wód, 

- udział w akcjach ratowniczych w obszarze wód,

- programowanie i prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień i stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR,

- ujawnianie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się ,

- dokonywanie przeglądów, kontroli kąpielisk i pływalni oraz występowania do właściwych podmiotów o usunięcie 

zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji tych obiektów. 

- wydrukowanie ankiet bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

- zakup 1 000 szt. opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach 

akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, 

- wydrukowanie plakatów i ulotek propagujące Akcję " 2009 - rok pieszego" – prezentacja materiałów związanych 

z Akcją znajduje się w gablocie przygotowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

na terenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

- udział 3 drużyn w Turnieju Strzeleckim z okazji Święta Policji,

- zakup pucharów, medali oraz tabliczek okolicznościowych na IX Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta 

Powiatowego Policji w Zawierciu. 

Przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Starosta Zawierciański  

 

mgr Ryszard Mach 
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