
SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2009 roku. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w roku 2009 obradowała w dniach 27 lutego, 27 maja,

26 czerwca oraz 3 listopada.  

Tematy omawiane na spotkaniach:  

I. W dniu 27 lutego 2009 roku:  

1. Oceniono sposób wypełnienia zapisów porozumienia pomięd z y  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji

a Prezydentem Miasta Piekary Śląskie w zakresie funkcjonowania Oddziałów Prewencji Policji, przyjęto sprawozdanie

z realizacji planu pracy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich za 2008 rok.  

Przedstawiono działania Policji w ramach "Programu przeciwdziałania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywateli i porządku publicznego na lata 2008-2010", służące podniesieniu jakości i efektywności pracy policji i prowadzące

do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Po przeprowadzeniu analizy wyników stwierdzono, że

wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępstw ogółem wyniósł 81,7% i był wyższy o 5,5% w stosunku do roku 2007 oraz

wyższy o 21,7% od średniej wojewódzkiej: 

Przedstawiono również  analizę  stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania,

z której wynika, że w roku 2008 odnotowano spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach. Miał  zapewne na to

wpływ coraz lepiej funkcjonujący monitoring miejski, który w znacznym stopniu poprawił  stan bezpieczeństwa w miejscach

instalacji kamer, a jednocześnie przyczynił  się  do ustalenia i zatrzymania kilku sprawców przestępstw. Funkcjonariusze

Rewiru Dzielnicowych w celu poprawienia stanu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przestępczości na terenie Miasta

zorganizowali i uczestniczyli w 21 działaniach własnych, jak również  uczestniczyli w działaniach organizowanych przez

inne komórki Komendy Miejskiej Policji. W 2008 roku Sekcja Ruchu Drogowego zorganizowała i przeprowadziła szereg

wzmożonych działań  kontrolno-prewencyjnych, w szczególności działania pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ,  ALKOHOL,

NARKOTYKI oraz PASY. W 2008r. ważną rolę, na skutek podpisania porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Piekary

Śląsk im a  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji, pełniły patrole piesze (uważane za najskuteczniejsze)

funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Omówiono statystykę zdarzeń drogowych. Wysoko oceniono rolę

patroli pieszych zarówno ze Straż  Miejską,  jak również  z OPP w Katowicach. Wyznacznikiem bezpieczeństwa w Mieście

jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

2. Omówiono sposób realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich, Policja

przedstawiła propozycję  realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich.

Zaplanowano wspólne działania UM Piekary Śląskie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, KZK GOP, Kościoła oraz Radia

Piekary i TVP Katowice. Planowane są  prelekcje, pogadanki z mieszkańcami.  W ramach „Dni Miasta”  będzie

przeprowadzona akcja profilaktyki i ochrony pieszych. Zgłoszono propozycje oznakowania dla pieszych, kontroli zachowań

kierowców w rejonie przejś ć  dla pieszych, np. przy udziale monitoringu miejskiego. Szczególną  uwagę  zwrócono na

przejście dla pieszych w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Brzezinach Śląskich (do momentu uruchomienia

w tym miejscu wzbudzanej sygnalizacji przy przejściu dla pieszych).  

3. Zaprezentowano sprawozdania z wykonywania w roku 2008 zadań  nałożonych przez „Program Przeciwdziałania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010", 

4. Ponadto 

Poruszono kwestię  wagarujących uczniów; stwierdzono, że rodzice uczniów są ustawowo zobowiązani do tego, aby

uczeń  chodził  do szkoły. Po przekroczeniu 50% godzin nieobecności w miesiącu, szkoła  „alarmuje" rodziców, po czym

nakładana jest grzywna na rodziców. Z praktyki wynika, że sytuacja ta dotyka przede wszystkim rodzin patologicznych,

gdzie trudno wyegzekwować  zarówno troskę  o wagarujące dziecko, jak i nałożoną grzywnę,  Zwrócono uwagę,  aby służby

miejskie zajęły  s ię  intensywniej sprawą  parkowania w miejscach uprzywilejowanych dla osób niepełnosprawnych,

Zauważono koniecznoś ć  monitorowania przejazdu autobusami linii 164 agresywnych grup młodzieży. Poinformowano

zebranych o licznych akcjach PSP i OSP związanych z obfitymi opadami śniegu i usuwaniem powstałych niebezpiecznych

nawisów na dachach budynków.  

II. W dniu 27 maja 2009 roku: 

1. Przedstawiono sytuację  i propozycję  rozwiązań  dot. narastającego problemu niszczenia mienia i innych zachowań

chuligańskich pseudokibiców, w szczególności Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze.  

Zaprezentował  zdjęcia wykonane w maju 2009 r., które przedstawiały problem niszczenia mienia tj. w szczególności

napisów na elewacjach budynków mieszkalnych, placówek oświatowych, ogrodzeniach itp. W Kozłowej Górze, na Oś.

Wieczorka oraz Piekarach i Szaleju widoczne są  napisy pseudokibiców klubu Górnik Zabrze, natomiast w Kamieniu, Oś.

Powstańców, Brzezinach Śl. I Dąbrówce Wielkiej – napisy pseudokibiców klubu sportowego Ruch Chorzów. Zwrócono

uwagę na następujące kwestie: 

Policja przedstawiła informację z rozpoznania zjawisk chuligańskich pseudokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze

m.in. w związku z problemem niszczenia elewacji budynków na terenie poszczególnych dzielnic Miasta Piekary Śląskie

w okresie od.01.01. do 25.05.2009 r. Poinformowano, iż do realizacji zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem

informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem rozpoznania na terenie Miasta,

w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”  składający się  z grupy rozpoznania kryminalnego oraz powiatowego

punktu kontaktowego. Przedstawiono ocenę  realizacji zadań  realizowanych przez funkcjonariuszy tut. Komendy w celu

zabezpieczenia imprez masowych w okresie rozgrywek piłki nożnej sezonu ligowego 2008/2009. W zakresie zachowań

aspołecznych subkultury pseodokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze na terenie Miasta funkcjonariusze w roku 2009

odnotowali 16 przypadków niszczenia mienia poprzez nanoszenie napisów, niszczenia znaków drogowych. Zatrzymano

4 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Policja poinformowała Komisję,  że problem pseudokibiców

w mieście Piekary Śląskie nie stanowi dużego zagrożenia. Zwrócono uwagę  na przypadki niszczenia napisów elewacji

budynków, które nie miały związku z działaniem grup pseudokibiców. Podkreślono, że funkcjonariusze Policji stale

kontrolują  pseudokibiców. Ponadto zwrócono uwagę,  że mieszkańcy niechętnie współpracują  lub powiadamiają  Policję

o zdarzeniu niszczenia mienia publicznego czy o innych chuligańskich wyczynach. Przekazano informacje na temat

działalnośc i   r óżnych fanklubów. Największym zagrożeniem dla przeprowadzenia sportowej imprezy masowej są

paradoksalnie sami kibice, oczywiście nie wszyscy, ale grupa najczęściej zwana pseudokibicami lub szalikowcami.

Odznaczają się oni wyjątkowo agresywnymi cechami zachowania takimi jak: brutalność, wandalizm i wulgaryzm językowy,

a kibicowanie określonej drużynie stanowi czynnik grupowej tożsamości (mało istotny jest wynik sportowy natomiast liczy

się to, czy dana grupa potrafi się wyróżnić  wobec innych tego typu grup kibiców). Dla tych ludzi sam mecz nie jest formą

rozrywki, ale okazją  do wyrażenia swojej nienawiści do innych kibiców i zdobycia respektu wobec siebie i grupy, którą

reprezentują.  Z biegiem czasu skinheadzi zniknęli z naszych stadionów, ale wywarli największy wpływ na zwyczaje

i ideologię pseudokibiców, którzy wzorem skinheadów zaczęli: 

Polskich kibiców możemy podzielić  na grupy: ultras, hools, piknik, przeszczepy. ULTRASI – to kibice lub

zorganizowana grupa kibiców, którzy zajmują  się oprawą  meczy i dopingiem (fajerwerki, race, flagi). Kibice ci zazwyczaj

noszą koszulki klubowe, szaliki, czapki. Zajmują się  prowadzeniem stron internetowych swoich klubów. Są członkami lub

założycielami stowarzyszeń kibiców. Do takiej grupy może należeć  każdy, bez względu na wiek, płeć,  zawód pochodzenie

wystarczy, że opłaca składki i pomaga przy oprawie meczu itp. HOOLS – kibice, którzy są  aktywnymi członkami tzw.

„bojówki”  i biorą  udział  w bójkach kibiców, tzw. „ustawkach”.  Zazwyczaj biorą  również  udział  w napaściach na członków

służb porządkowych i funkcjonariuszy Policji. Praktycznie grupy takie istnieją przy każdym klubie piłkarskim w większych

miastach jak i małych miasteczkach. Do takiej grupy kibiców nie ma możliwości zapisania się  lub przyłączenia tylko

dlatego, że jest  s ię  kibicem danej drużyny. W skład grupy można dostać  się  poprzez: branie udziału w meczach

wyjazdowych, bronienie barw klubowych, bez względu na okoliczności stawanie w obronie innego kibica, bycie sprawnym

fizycznie, stawianie grupy na pierwszym miejscu, bycie gotowym do poświęceń na rzecz członków grupy. PIKNIK – kibic,

który nosi barwy klubowe, ale przychodzi na mecz, kiedy drużyna odnosi zwycięstwa, nie zajmuje się  czynnym

kibicowaniem. PRZESZCZEP – kibic, który często zmienia drużynę,  której kibicuje. Przedstawiono informację  na temat

dewastacji mienia. Najwięcej strat finansowych, które ponosi Miasto, to wydatki za usunięcia graffiti z elewacji budynków

oraz dewastacje znaków drogowych, wiat autobusowych. Koszt usunięcia graffiti z powierzchni niezabezpieczonych, czy

porowatych to, zgodnie z przedstawioną ofertą cenową,  83,00 zł/m². Zwrócono się z prośbą,  by Policja zbierając materiały

dowodowe np. w sprawie niszczenie mienia, uwzględniała wydatki ogółem poniesione przez Miasto, tzn. nie tylko koszty

użytego materiału do usunięcia szkody, ale również  koszty robocizny i dojazdu wykonawcy, który usuwa szkodę.

Wystąpiono z sugestią  do Policji, aby zniszczenie znaku drogowego, traktować  zgodnie z obowiązującym kodeksem

wykroczeń,  jako np. niszczenie mienia komunalnego oraz zagrożenie życia (bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Podsumowując dyskusję,  zauważono, że starsi mieszkańcy Miasta sygnalizują  m.in., że boją  się  chuliganów i grup

młodzieży, nie czują się bezpiecznie. W związku z powyższym zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia współpracy

prewencyjnej z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu Miasta.  

2. Przedstawiono informację na temat zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej.

Oceniono rozwiązania dotyczących handlu podczas pielgrzymek do Matki Boskiej Piekarskiej. 

Przedstawiono informację  na temat zorganizowanego spotkania dotyczącego zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn

i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. W dniu 08.05.2009 r. w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Piekarach Śląskich odbyło się  spotkanie poświęcone omówieniu zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców

do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r. W naradzie udział  wzięli przedstawiciele: KM PSP, KM Policji, Straży

Miejskiej, ZGK, Referatu Gospodarki Komunalnej UM, Wydziału Finansowo-Podatkowego UM, Rzecznik Prasowy UM,

Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UM. W czasie spotkania omówiono

porządkowo-organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące sprawnego przebiegu pielgrzymki. Ustalono miejsca rozlokowania sił:

Policji, Straży Miejskiej, Straży  P ożarnych i pogotowia ratunkowego. Poinformowano, że ul. Bytomska zostanie

udekorowana flagami narodowymi, maryjnymi i kościelnymi, pielgrzymów witać  będą  banery „WITAMY PIELGRZYMÓW

SZCZĘŚĆ  BOŻE”.  Ustalono wprowadzenie zakazu poruszania się  pojazdów na ul. Bytomskiej (poza samochodami

uprzywilejowanymi służb) od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II. Zakaz handlu,

obowiązywał  będzie przy ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lipami do skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka.

Umieszczone zostaną tabliczki informujące o odholowywaniu pojazdów z ulicy Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Bytomską

do ul. Papieża Jana Pawła II. oraz dot. działalności handlowej przy ul. Bytomskiej: „HANDEL WYŁĄCZNIE DLA

POSIADACZY ZEZWOLEŃ URZĘDU MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE" (zostaną umieszczone po obydwu stronach ulicy, na

krańcach strefy handlu oraz na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego). Wyznaczono parkingi: przy ul. K. Miarki – samochody

osobowe, ul. Graniczna (40-50 autokarów), ul. Czołgistów – autokary i samochody osobowe, parking przy Kopcu

Wyzwolenia - autokary i samochody osobowe. Ulotki informacyjne dla pielgrzymów, wydane przez Wydział Bezpieczeństwa

Publicznego, wzorem roku ubiegłego, będą  rozdawane przez funkcjonariuszy KMP. Funkcjonariusze czuwać  będą  nad

bezpieczeństwem i porządkiem, zgodnie z opracowanym planem zabezpieczenia. Ponadto Komenda Miejska Policji

i funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolować  będą  sprzedaż   środków „pirotechnicznych" osobom nieletnim.

Poinformowano Komisję o wzmocnionym składzie osobowym dyżuru w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które

zapewnia koordynację informacyjną  pomiędzy służbami współdziałającymi w dniu Pielgrzymki. Monitoring wizyjny spełnia

rolę narzędzia wsparcia działań Policji i Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów. Podkreślono

pozytywne opinie dotyczące pozwoleń  na handel podczas pielgrzymek, wydawanych w Wydziale Inwestycji i Remontów

UM. Ich efektem jest bezkonfliktowe zajmowanie miejsc przez sprzedawców.  

3. Zaprezentowano informację na temat funkcjonowania monitoringu miejskiego w roku 2008. Po dobudowaniu w 2008 roku

2 kamer w okolicach Bazyliki NMP, system monitoringu wizyjnego obejmuje 14 kamer umieszczonych w centrum Miasta

(11), Oś.  Wieczorka (2) i Brzozowice-Kamień  (1). Podkreślono dobre funkcjonowanie i efekty, jakie niesie z sobą

monitoring: 

4. Ponadto 

Poinformowano Komisję o działaniach podjętych na terenie Miasta w związku z wystąpieniem przypadków „świńskiej

grypy”  na terenie Polski - spotkanie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miało miejsce w dniu 30

kwietnia 2009 r.  

III. W dniu 26 czerwca 2009 roku: 

1. Informacja dotycząca form zorganizowanego wypoczynku niestacjonarnego w Piekarach Śląskich. Zapoznano

zebranych z treścią  pisma Wojewody Śląskiego nr ZK/III/5030/15/09 z dnia 10 czerwca 2009 r., o rozpoczętych

w Województwie Śląskim działaniach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”  w dniach 19.06. do 1.09.2009 r.

Przedstawiono główne kierunki działań  służb, inspekcji, organów administracji niezespolonej, a także organizacji

pozarządowych: 

Przedstawiono wykaz placówek oświatowych, w których planowane jest zorganizowanie półkolonii, program działań

Miejskiego Domu Kultury oraz innych placówek kulturalnych w okresie wakacyjnym 2009 r. W ramach programu ”Akcja lato

w mieście”  zorganizowano zajęcia świetlicowe: plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz sportowe. Przy współpracy

z Miejskim Ośrodkiem Sporu i Rekreacji organizowane będą  wycieczki na basen, kina, itp. Dzielnicowy Dom Kultury

w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, Ośrodek Kultury „Andaluzja” organizować będą półkolonie.  

2. Poinformowano o formach zabezpieczenia imprez, półkolonii, kontroli przebiegu zorganizowanych form wypoczynku,

akcji kontroli autokarów z wyjeżdżającymi na wypoczynek, kontroli bezpieczeństwa pożarowego itp. 

Zaprezentowano zakres zadań Policji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”.  W ramach działań prewencyjnych,

których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej w okresie wakacji, propagowane

będą  właściwe zachowania oraz szeroko pojęta profilaktyka. Zwrócono uwagę,  że ważnym aspektem działań  policji jest

kontrola podróżujących dzieci i młodzieży. W ramach codziennej służby patrolowo - obchodowej funkcjonariusze OPI oraz

dzielnicowi dokonywali kontroli miejsc tzw. „dzikich kąpielisk” zwracając uwagę na ich właściwe oznakowanie (dot. zakazu

kąpieli), a także miejsc gromadzenia się  młodzieży tj. klatki schodowe, lokale, dyskoteki. Policja za pośrednictwem

swojego rzecznika prasowego, w czasie audycji w „Radiu Piekary”,  poinformuje o występujących zagrożeniach oraz

promować  będzie bezpieczne zachowania. Omówiono zadania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego. Główne działania Straży Miejskiej to: 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poinformował  o planie kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku.

Jednocześnie poinformował,  że w roku 2010 planuje przeszkolić  przedstawicieli organizatorów wypoczynku dzieci

i młodzieży w mieście, w sprawie przekazywania dokumentacji dot. ochrony przeciwpożarowej danego obiektu.  

3. Przyjęto informację na temat kontroli boisk, placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował,  że kontroluje placówki, w których odbywają się półkolonie,

place zabaw, boiska itp. Ze względu na ograniczone zaplecze kadrowe nie jest niestety w stanie przeprowadzić  kontroli

wszystkich placów zabaw zlokalizowanych w mieście. Zaproponowano, by PINB wystąpił  z pismem do wszystkich

zarządców o przeprowadzenie kontroli swoich placów zabaw i urządzeń,  pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa

dla korzystających z nich, oraz przesłali protokoły pokontrolne do PINB.  

4. Uzyskano informację na temat akcji Oddziału Powiatowego WOPR w Piekarach Śląskich dot. edukacji bezpiecznych

zachowań  nad wodą  oraz realizacji kontroli akwenów wodnych w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji

pozarządowych 

Przedstawiono informację dot. edukacji bezpiecznych zachowań nad wodą oraz realizacji kontroli akwenów wodnych

w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

w bieżącym roku. Oddział  Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadził  szkolenia w roku

2007 i 2008 (łącznie 4500 uczniów szkół  podstawowych, ponadpodstawowych i średnich), naukę  pływania na basenie

krytym „Andaluzja”  dla dzieci, oraz zorganizowano dwa weekendowe, wyjazdowe szkolenia nauki pływania do Zielonej.

W roku bieżącym konkursem objęto dzieci we wszystkich przedszkolach. Przez cały okres wakacji ratownicy WOPR-u

będą  patrolować  akweny wodne na terenie Miasta i terenach przyległych tj. Chechło i Kozłowa Góra. Poinformowano

Komisję  o kontynuacji programu „Bezpieczne życie”,  propagującego bezpieczne formy zachowań  w domu i na wolnym

powietrzu. W bieżącym roku Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego UM programem objął uczniów klas pierwszych szkół

podstawowych. Szkołom przekazano odpowiednie materiały dla uczniów oraz informatory dla rodziców.  

5. Ponadto 

Przypomniano wymogi, jakie muszą spełniać  dokumenty, które należy dostarczyć  do wniosku w sprawie wystąpienia

o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Omówiono przygotowania służb do zabezpieczenia imprez

masowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury („Przebojowe lato z Radiem Piekary” w dniach 27.06-28.06 br., „Dni

Miasta”  w dniach 11.07-12.07 br.). Przypomniano, że zostały wprowadzone objazdy w mieście w związku z organizacją

imprez masowych. W związku z długookresowymi i obfitymi opadami deszczu przedstawiono informację o zabezpieczeniu

w sprzęt przeciwpowodziowy tj. motopompy, worki, piasek itp. Poinformowano, że stan rzeki Brynicy jest stabilny i na

bieżąco Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego jest w kontakcie z dyspozytorem Zapory Wodnej w Kozłowej Górze, na

bieżąco kontaktuje się także Kierownikiem Zapory w Kozłowej Górze. Zapewniono o stabilizacji zrzutów wody z Zapory.  

IV. W dniu 3 listopada 2009 roku: 

1. Przyjęto informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - prewencja dot. zachowań kibiców na stadionach i poza nimi, 

Komendant Miejski Policji przedstawił  informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji

dotyczących bezpieczeństwa dzieci   i  młodzieży. Poinformowano obecnych, że do real izacj i  zadań  związanych

z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem

rozpoznania na terenie Miasta, w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”.  Celem funkcjonalnym przedmiotowego

Zespołu jest sporządzanie analiz zagrożeń  bezpieczeństwa imprez sportowych, praca operacyjna ukierunkowana na

rozpoznanie pseudokibiców, objęcie zainteresowaniem operacyjnym środowisk, których członkowie mogą  stwarzać

potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa imprez sportowych, pomoc innym jednostkom w prowadzeniu działań

w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych itp. Zgodnie z prowadzonym przez Komendę  rozpoznaniem środowiska

kibiców na terenie Miasta ujawniono i zidentyfikowano 110 kibiców Górnika Zabrze oraz 170 kibiców Ruchu Chorzów,

regularnie lub sporadycznie wyjeżdżających na mecze piłki nożnej odbywającej się  na stadionach w Zabrzu i Chorzowie

oraz na mecze wyjazdowe tych drużyn. Komendant Miejski Policji poinformował, że na chwilę obecną na terenie Miasta nie

zostały zarejestrowane oficjalnie zrzeszenia kibiców klubów sportowych biorących udział  w rozgrywkach piłki nożnej. Pięciu

mieszkańców Miasta posiada zakaz wstępu na masowe imprezy sportowe w postaci meczów piłkarskich na terenie Polski.

Poinformowano Komisję o realizacji działań profilaktycznych wśród dzieci szkół  podstawowych oraz młodzieży gimnazjów.

Funkcjonariusze Zespołu ds. kibiców wraz z dzielnicowymi przeprowadzili 10 spotkań  z młodzieżą,  na których

przedstawiano zagadnienia związane z kulturalnym zachowaniem się  podczas imprez masowych oraz zachowań

w miejscach publicznych. Spotkania te prowadzone będą systematycznie przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji

celem podnoszenia świadomośc i  młodzieży szkolnej. Poinformowano Komisję,  że Komenda Miejska Policji przy

współpracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie (Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział  Edukacji, Rzecznik Prasowy,

Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich) oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przygotowuje propozycję

zorganizowania programu profilaktyczno – prewencyjnego „Krok po kroku do EURO 2012”,  którego celem jest edukacja

w zakresie kształtowania właściwych postaw podczas kibicowania, podniesienie wiedzy na temat Mistrzostw Europy

w piłce  nożnej. Program ten przeprowadzono po raz pierwszy w gimnazjach Zabrza w roku szkolnym 2008/09.

Poinformowano Komisję  o spotkaniu z nauczycielami wychowania fizycznego szkół  gimnazjalnych, poświęconemu

udziałowi w w/w programie, które miało miejsce 2 listopada br. 19 listopada br. na hali „Olimpii Piekary”  odbędą  się

rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt szkół  gimnazjalnych, które będą traktowane, jako pilotaż  programu „Krok po kroku do

EURO 2012”.  Prezydent Miasta polecił,  by zorganizować  spotkanie z dyrektorami gimnazjów, celem zapoznania

z Programem i warunkami uczestnictwa szkół  w jego realizacji. Poinformowano Komisję  o zmianie ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych, która nakłada nowe obowiązki na organizatorów imprez masowych oraz na służby

porządkowe i organy samorządu terytorialnego.  

2. Informacja na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  - działania podjęte w celu edukacji dzieci w sprawie bezpiecznych zachowań na ulicy

(akcja „ Bezpieczna droga do szkoły”), 

Komendant Miejski Policji przedstawił  działania podjęte przez funkcjonariuszy w celu edukacji dzieci w sprawie

bezpiecznych zachowań  na ulicy. Funkcjonariusze KMP odbyli 52 spotkania z dziećmi   i  młodzież ą  w szkołach

i przedszkolach, których celem była nauka bezpiecznych zachowań  i 18 spotkań  zorganizowano w ramach działań

„Bezpieczna droga do szkoły”. Ponadto poinformowano, iż  zakończenie programu „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach

akcji „2009 rok pieszego”  wraz z rozstrzygnięciem stosownego konkursu plastycznego odbędzie się  13 listopada br.

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich.  

3. Przyjęto informację na temat remontów ulic: Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, Ziętka w celu poprawy

bezpieczeństwa uczestników ruchu. Stan przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku

z budową autostrady A1. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przedstawił  informacje na temat

prowadzonych prac remontowych ulic w Mieście, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Rozpoczęte inwestycje - remont ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja i Ziętka, oraz skrzyżowania

Sadowskiego z DK4 przebiegają  według harmonogramu prac i ich zakończenie nastąpi zgodnie z zawartymi umowami.

Firma „DROGOPOL”,  która realizuje w Mieście te inwestycję,  informuje użytkowników ruchu drogowego o utrudnieniach

w ruchu. Podczas prowadzonych prac remontowych ulic, prowadzono również  remonty przez inne instytucje tj. MPWiK

w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz firmę  Vattenfall dot. przebudowy linii średniego napięcia. Poinformowano

Komisję  o stanie przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z budową  autostrady A1 -

przeprowadzono spotkanie w celu omówienia wjazdów i wyjazdów samochodów ciężkich z terenu prowadzonych prac

budowy w/w inwestycji dot. ul. Czołgistów oraz ul. Solidarności. Zgodnie z projektem inwestor ma zapewnić  miejsca

czyszczenia pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę  miejska oraz droga miejska ma być  na bieżąco

czyszczona. Polecono naczelnikowi IR egzekwowanie mycie aut wyjeżdżających z budowy. Straż Miejska, zwróciła uwagę,

że firmy prowadzące remonty dróg nieodpowiednio oznakowują  te roboty np. na ul. Bytomskiej, Tarnogórskiej. Prezydent

Miasta polecił Straży Miejskiej sporządzanie na bieżąco informacji o w/w nieprawidłowościach oraz egzekwowanie porządku

w czasie prac remontowych.  

4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wydała opinię  na temat wniosku Polskich Salonów Gier Sp. z o. o. z siedzibą

w Krakowie, ul. Szablowskiego 3/1, w sprawie lokalizacji salonu gier przy ul. K. Miarki 23. 

Sekretarz Miasta Piekary Śląskie, zreferowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.

Szablowskiego 3/1, w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu użytkowym

położonym w Piekarach Śląskich ul. K. Miarki 23. Komisja zapoznała się z wnioskiem Spółki z dnia 20 sierpnia 2009 r. oraz

załączonymi opiniami: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Miejskiego Rzecznika

Konsumentów Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Po dyskusji

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

5. Przedstawiono informację na temat V Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy”,  która miała miejsce w dniach 22-

23 października br. w Warszawie. 

Ze strony Piekar Śląskich uczestniczyło w niej 6 osób. Uczestnicy w/w konferencji wzbogacili się o wiedzę w zakresie

sposobów reagowania na agresję wśród młodzieży. Zaproponowano, by materiał  z w/w konferencji w sprawie agresji wśród

młodzieży został przekazany wszystkim pedagogom i psychologom szkolnym.  

6. Przedstawiono informacje na temat sprawozdań liderów grup Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 za I półrocze 2009 r. 

7. Ponadto 

Poinformowano Komisję,  że w dniu 3 listopada br. w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich rozpoczął się  strajk

personelu. Komendant Miejski PSP poinformował  Komisję o projekcie obsługiwania przez Miasto Piekary Śląskie telefonu

alarmowego 112 z terenu miast Piekary Śl. i Bytom. Funkcjonujący CPR zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt

komputerowy i łączności.  

- w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 64,6% i był  niższy o 0,9% w stosunku do roku 2007 oraz o 16,8% wyższy

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł  63,4% i był  wyższy o 5,4% niż  w roku 2007 i wyższy o 24,9% od

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 94,6% i była taka sama jak w roku ubiegłym

oraz wyższa o 12,3% od średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność  wyniosła 99,9% i była wyższa o 0,3% od ubiegłorocznej oraz

o 4,4% wyższa od wojewódzkiej. 

a) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym, w tym pomoc finansowa, organizacja spotkania wigilijnego osób starszych

i samotnych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania realizowana podczas wywiadów

środowiskowych u osób starszych, 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  - realizacja poprzez programy i profilaktykę  uzależnień  od alkoholu, środków

odurzających, tytoniu np. radzenie sobie ze stresem i agresją,  organizacja konkursów i zawodów w Punktach

Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach wsparcia dziennego z elementami

propagującymi bezpieczeństwo i bezpieczne zachowania, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń ładu i porządku publicznego - realizacja poprzez

współpracę instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Strażą Miejską, Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - realizacja poprzez lokalny program przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, realizacja procedury "Niebieska Karta", współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów

konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, opracowano i wydano poradnik "Wiem gdzie" dla osób doświadczających

przemocy w rodzinie, rozdawany bezpłatnie, wydany w ramach środków finansowych otrzymanych w wyniku

konkursu realizowanego w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej", prowadzenie grupy wsparcia dla

osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie; realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców

przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych z Krajowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci -

realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”  w żłobku, przedszkolach,

szkołach, także rodziny skorzystały z pomocy finansowej na zakup żywności. 

b) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, który tworzy grupa szkolnych pedagogów zatrudnionych

we wszystkich szkołach; koordynują zadania dotyczące szkolnego bezpieczeństwa i porządku. Były to między innymi:

Ze zdecydowanie pozytywną  oceną  spotkało s ię  wprowadzenie do większości szkół  monitoringu wizyjnego.

Pedagodzy i inni pracownicy szkół  potwierdzają,  że w znacznym stopniu ograniczone zostały zjawiska palenia

papierosów, wyjścia z budynku szkoły, bójki i utarczki na korytarzach. Wszystkie te działania przyniosły pożądany

skutek, ale nie rozwiązują  do końca problemu bezpieczeństwa i porządku w placówkach. Dyrektorzy zgłaszają

potrzeby w zakresie: 

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje w ramach lekcji wychowawczych dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych,

promujące zdrowy styl życia, dbałość o własne zdrowie, 

- wzmożone dyżury nauczycielskie oraz dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- wprowadzenie identyfikatorów wśród młodzieży gimnazjalnej,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- wyposażenie szkół w testy służące do rozpoznawania narkotyków,

- realizacja programów profilaktycznych.

- zatrudnienia pracownika ochrony,

- zmiany prawa oświatowego w zakresie możliwości stosowania kar w postaci zawieszenia ucznia lub wydalenia ze

szkoły. 

c) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Komisja zebrała się w 2008 r. 13 razy, zaopiniowała

97 wniosków, w tym 20 projektów zmiany organizacji ruchu. Przedstawiono skład komisji oraz zakres robót w Mieście,

jakie zostały wykonane, jak i będą realizowane w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Roboty będą

prowadzone jednocześnie w kilku dzielnicach, co stanowić będzie utrudnienia w ruchu drogowym. 

d) sprawozdanie z działań zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: W roku 2008 zajmowano się

niepłaceniem rachunków za wywóz nieczystośc i  bądź  brakiem takich umów (kontrolą  objęto  Dąbrówkę  Wielką,

Brzeziny, Szarlej, Brzozowice-Kamień)  prowadzeniem handlu przy ulicy Krupy, nasileniem kontroli wywozu odpadów

przez samochody wielkogabarytowe, przygotowaniem do Akcji Zima, oceniono zmiany sposobu prowadzenia handlu

w okresie pielgrzymek. Zajmowano się problemem wyprowadzania psów. 

e) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2008 r. Prace Zespołu obejmowały: 

Przedstawiono statystykę działań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

- aktualizację składu osobowego w myśl zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- opracowanie instrukcji i procedur niezbędnych do sporządzenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego,

- dokonanie analizy i oceny zabezpieczeń  przeciwpowodziowych rzeki Brynicy i Szarlejki, aktualizację  danych

dotyczących stanu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, 

- koordynację  sprawnego przebiegu pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców oraz kobiet i niewiast do Matki Bożej

Piekarskiej, 

- ocenę  i doskonalenie zasad koordynacji działań  współpracy pomięd z y  służbami miejskimi w działaniach

dotyczących usuwania skutków zanieczyszczenia dróg substancjami ropopochodnymi, 

- odbyto posiedzenie PZZK oraz Wydziałów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, na którym oceniono przygotowania do

zapewnienia bezpieczeństwa osób w związku z obchodami święta Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych, 

- członkowie PZZK wzięli udział w ćwiczeniach w zakładzie NOMAX,

- opiniowano wnioski dotyczące uzgodnienia lokalizacji projektowanych budynków położonych na działkach Strefy

Aktywności Gospodarczej przy ul. Podmiejskiej, 

- na bieżąco i stosownie do potrzeb realizowano inne zadania dotyczące nadzoru nad działaniami obrony cywilnej,

ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego, a także nadzorowano pracę MCZK, 

- wciąganie do grup pseudofanów coraz młodszej grupy dzieci i młodzieży,

- grupowania się  przed wyjazdami kibiców Ruchu Chorzów w rejonie restauracji „Imperium”  przy ul. Skłodowskiej,

a kibiców klubu Górnik Zabrze w rejonie dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II, 

- zachowania pseudokibiców w autobusach,

- powrotów z meczów, kiedy to następują dewastacje mienia np. wiat autobusowych, koszy na śmieci itp.

- porozumiewać  się wydając ziny (Widzew Łódź  – „Widzewiak”,  ŁKS Łódź  - „ŁKSsiak”,  Legia Warszawa - „Forza Legia”

itp.); 

- na terenie całego kraju wydawać  miesięcznik „To My Kibice”,  w którym można znaleźć  opisy grup kibiców, ligę ultras,

dużą ilość zdjęć opraw meczy, krótkie wzmianki o awanturach lub „ustawkach” kibiców, itp.; 

- organizować ogólnopolskie zjazdy Klubów Kibica - aktualnie najczęściej w formie turniejów piłkarskich dla kibiców;

- „kroić barwy”, traktując zdobyte szaliki, flagi itp. jako trofea;

- wykonywać tatuaże na ciele o tematyce hools (nazwa bojówki, logo klubu).

- spadek liczby wykroczeń w obszarze monitorowanym,

- polepszenie możliwości karania sprawców wykroczeń,

- szybkie reagowanie na łamanie prawa i porządku,

- podbudowa pracy służb w czasie pielgrzymek,

- możliwość archiwizacji materiałów - materiał dowodowy pozwalający ujawnić sprawców zdarzeń.

- 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 bezpiecznych zachowań,  w tym szczególnie wśród

dzieci i młodzieży, 

- monitorowaniu kontroli obiektów (realizowanych przez Państwową  Straż  Pożarną,  Inspekcję  Nadzoru Budowlanego,

Policję), w których planowany jest zorganizowany wypoczynek, oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu

i rekreacji (place zabaw, boiska, itp.), 

- włączenie do akcji funkcjonariuszy straży miejskiej.

- prowadzenie kontroli miejsc, w których mogą przebywać  osoby postronne, głównie w godzinach wieczorowo-nocnych, tj.

obiekty szkolne, obiekty MOSiR-u, Kopiec Wyzwolenia, place zabaw, parki, reagując na przypadki spożywania alkoholu,

niszczenia mienia, zakłócenia ładu i porządku publicznego, 

- patrolowanie przez patrole rowerowe i zmotoryzowane, okolic dzikich kąpielisk,

- zapewnienie porządku publicznego w miejscach zorganizowanego wypoczynku (półkolonie),

- reagowanie na stwierdzone przypadki rozbijania namiotów i palenie ognisk w miejscach ustronnych,

- uczestnictwo w zabezpieczaniu festynów,

- prowadzenie, na zaproszenie organizatorów wypoczynku, pogadanek na temat bezpieczeństwa i bezpiecznych

zachowań. 

a) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego, m. in.: 

Przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania wskazuje

na spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach, na co wpływ ma monitoring miejski. Poinformowano

o działaniach Rewiru Dzielnicowych, Wydziału Ruchu Drogowego, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji

w Katowicach. Wysoko oceniono współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, w szczególności z Urzędem Miasta.  

- 30 spotkań Zespołu ds. Koordynacji Służby Zewnętrznej, 7 narad kierownictwa dot. wykonania zapisów „Programu

Przeciwdziałania…” 

- wyniki w zakresie efektywności ścigania przestępstw 

w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 71,3% (w I połowie 2008: 74,7%),  

w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł 78,3% (w I połowie 2008: 72,4%),  

w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 97,9% (w I połowie 2008: 95,2%),

w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność wyniosła 99,8% (w I połowie 2008: 100%).  

- stan bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania obrazuje analiza przeprowadzonych

interwencji: 9295 w 2006 r., 8131 w 2007 r., 6979 w 2008 r., 3155 w I półroczu 2009 r. 

- przeprowadzano spotkania z mieszkańcami, mające na celu edukację w zakresie bezpiecznych zachowań,

- obsługa monitoringu miejskiego przekazała  d yżurnym KMP 114 interwencji dot. naruszeń  prawa, 57 razy

powiadamiano partole Wydziału Ruchu Drogowego o ujawnionych wykroczeniach. 

b) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym – finansowa (na bieżąco), edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu

zamieszkania realizowana podczas wywiadów środowiskowych u osób starszych, usługi opiekuńcze - 127 osób,

pobyt w dziennym Domu Pomocy Społecznej - 30 osób, 

- bezpieczeństwo dzieci   i  młodzieży  - realizacja programów profilaktyki uzależnień  od alkoholu,  środków

odurzających, tytoniu w Punktach Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach

wsparcia dziennego, realizacja działań w zakresie radzenia sobie z agresją, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń   ładu i porządku publicznego - współpraca

instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą

Miejską,  Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności; objęto pomocą

18 osób bezdomnych, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - opracowanie „Lokalnego programu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich na lata 2009-2015”,  realizacja procedury "Niebieska Karta" (54 rodziny),

współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, prowadzenie grupy

wsparcia dla osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie (uczestniczyło 50 osób); realizacja programu

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych

z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym

ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci - realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa

w zakresie Dożywiania” (2269 osób, także dorośli). 

c) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: 

Działania przynoszą pożądany skutek, ale nie rozwiązują problemów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży do końca.

Problemem jest dewastacja urządzeń zabawowo-sportowych na terenach zielonych wokół placówek.  

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych, promujące zdrowy styl życia, dbałość

o własne zdrowie, 

- wzmożone i często kontrolowane dyżury nauczycielskie,

- dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- realizacja programów profilaktycznych.

d) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 

Komisja zebrała  s ię  w omawianym okresie 6 razy, zaopiniowała 57 wniosków, w tym 14 projektów zmiany

organizacji ruchu. Zdecydowana większość spraw dotyczyła porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Opiniowano

3 wnioski w sprawie progów zwalniających.  

e) sprawozdanie z działań  zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: Zespół  obradował  15

czerwca i zajmował  się:  sprawą  kontroli posesji pod względem posiadania aktualnych rachunków za wywóz

nieczystości, handlem przy ul. Krupy, utworzenia parkingu przy ul. Gen. Ziętka, problemem dewastacji elewacji

budynków przez napisy, wyprowadzania psów. 

f) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prace Zespołu obejmowały: 

Informacje zostały przyjęte przez Komisję.  

- posiedzenie poświęcone koordynacji działań  podejmowanych przez służby, inspekcje, placówki edukacyjne

i organizacje pozarządowe, celem zapewnienia właściwego przygotowania oraz realizacji poszczególnych

przedsięwzię ć  zapewniających bezp ieczny wypoczynek dz iec iom  i  młodzieży ,   j a k   r ówn i eż  turystom

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez Miasto, 

- Od 14 stycznia do 12 lutego 2009 r. monitorowano pod kątem skażenia środowiska i uciążliwości dla mieszkańców

działania prowadzone podczas gaszenia przez jednostki OSP i PSP podpowierzchniowego pożaru pokopalnianych

osadników w Dąbrówce Wielkiej 

- w dniu 30.04.2009 r. odbyło się  posiedzenie, którego celem było omówienie zagrożenia pandemią  grypy A/H1N1

i oceną  realizowanych w tym zakresie zadań  przez podmioty (wg „siatki bezpieczeństwa”)  do tego celu powołane

w przypadku ujawnienia podejrzenia wystąpienia osoby zarażonej wirusem "świńskiej grypy" na terenie Miasta

i terenach sąsiednich. Stroną wiodącą w przypadku w/w zagrożenia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Bytomiu, 

- omówiono zabezpieczenie pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r,

- w związku z pismem Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

dokonano oceny, że teren szpitala nie leży w obszarze terenów zalewowych rzek przepływających przez Miasto.

Zwrócono uwagę na zagrożenia podstopień związanych z intensywnymi opadami, 

- wspólnie z przedstawicielami Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wodnych w Katowicach, B.T. Gliwice,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz MPWiK dokonano oceny zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki

Brynicy i Szarlejki. 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 

mgr inż. Stanisław Korfanty 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2009 roku. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w roku 2009 obradowała w dniach 27 lutego, 27 maja,

26 czerwca oraz 3 listopada.  

Tematy omawiane na spotkaniach:  

I. W dniu 27 lutego 2009 roku:  

1. Oceniono sposób wypełnienia zapisów porozumienia pomięd z y  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji

a Prezydentem Miasta Piekary Śląskie w zakresie funkcjonowania Oddziałów Prewencji Policji, przyjęto sprawozdanie

z realizacji planu pracy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich za 2008 rok.  

Przedstawiono działania Policji w ramach "Programu przeciwdziałania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywateli i porządku publicznego na lata 2008-2010", służące podniesieniu jakości i efektywności pracy policji i prowadzące

do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Po przeprowadzeniu analizy wyników stwierdzono, że

wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępstw ogółem wyniósł 81,7% i był wyższy o 5,5% w stosunku do roku 2007 oraz

wyższy o 21,7% od średniej wojewódzkiej: 

Przedstawiono również  analizę  stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania,

z której wynika, że w roku 2008 odnotowano spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach. Miał  zapewne na to

wpływ coraz lepiej funkcjonujący monitoring miejski, który w znacznym stopniu poprawił  stan bezpieczeństwa w miejscach

instalacji kamer, a jednocześnie przyczynił  się  do ustalenia i zatrzymania kilku sprawców przestępstw. Funkcjonariusze

Rewiru Dzielnicowych w celu poprawienia stanu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przestępczości na terenie Miasta

zorganizowali i uczestniczyli w 21 działaniach własnych, jak również  uczestniczyli w działaniach organizowanych przez

inne komórki Komendy Miejskiej Policji. W 2008 roku Sekcja Ruchu Drogowego zorganizowała i przeprowadziła szereg

wzmożonych działań  kontrolno-prewencyjnych, w szczególności działania pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ,  ALKOHOL,

NARKOTYKI oraz PASY. W 2008r. ważną rolę, na skutek podpisania porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Piekary

Śląsk im a  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji, pełniły patrole piesze (uważane za najskuteczniejsze)

funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Omówiono statystykę zdarzeń drogowych. Wysoko oceniono rolę

patroli pieszych zarówno ze Straż  Miejską,  jak również  z OPP w Katowicach. Wyznacznikiem bezpieczeństwa w Mieście

jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

2. Omówiono sposób realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich, Policja

przedstawiła propozycję  realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich.

Zaplanowano wspólne działania UM Piekary Śląskie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, KZK GOP, Kościoła oraz Radia

Piekary i TVP Katowice. Planowane są  prelekcje, pogadanki z mieszkańcami.  W ramach „Dni Miasta”  będzie

przeprowadzona akcja profilaktyki i ochrony pieszych. Zgłoszono propozycje oznakowania dla pieszych, kontroli zachowań

kierowców w rejonie przejś ć  dla pieszych, np. przy udziale monitoringu miejskiego. Szczególną  uwagę  zwrócono na

przejście dla pieszych w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Brzezinach Śląskich (do momentu uruchomienia

w tym miejscu wzbudzanej sygnalizacji przy przejściu dla pieszych).  

3. Zaprezentowano sprawozdania z wykonywania w roku 2008 zadań  nałożonych przez „Program Przeciwdziałania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010", 

4. Ponadto 

Poruszono kwestię  wagarujących uczniów; stwierdzono, że rodzice uczniów są ustawowo zobowiązani do tego, aby

uczeń  chodził  do szkoły. Po przekroczeniu 50% godzin nieobecności w miesiącu, szkoła  „alarmuje" rodziców, po czym

nakładana jest grzywna na rodziców. Z praktyki wynika, że sytuacja ta dotyka przede wszystkim rodzin patologicznych,

gdzie trudno wyegzekwować  zarówno troskę  o wagarujące dziecko, jak i nałożoną grzywnę,  Zwrócono uwagę,  aby służby

miejskie zajęły  s ię  intensywniej sprawą  parkowania w miejscach uprzywilejowanych dla osób niepełnosprawnych,

Zauważono koniecznoś ć  monitorowania przejazdu autobusami linii 164 agresywnych grup młodzieży. Poinformowano

zebranych o licznych akcjach PSP i OSP związanych z obfitymi opadami śniegu i usuwaniem powstałych niebezpiecznych

nawisów na dachach budynków.  

II. W dniu 27 maja 2009 roku: 

1. Przedstawiono sytuację  i propozycję  rozwiązań  dot. narastającego problemu niszczenia mienia i innych zachowań

chuligańskich pseudokibiców, w szczególności Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze.  

Zaprezentował  zdjęcia wykonane w maju 2009 r., które przedstawiały problem niszczenia mienia tj. w szczególności

napisów na elewacjach budynków mieszkalnych, placówek oświatowych, ogrodzeniach itp. W Kozłowej Górze, na Oś.

Wieczorka oraz Piekarach i Szaleju widoczne są  napisy pseudokibiców klubu Górnik Zabrze, natomiast w Kamieniu, Oś.

Powstańców, Brzezinach Śl. I Dąbrówce Wielkiej – napisy pseudokibiców klubu sportowego Ruch Chorzów. Zwrócono

uwagę na następujące kwestie: 

Policja przedstawiła informację z rozpoznania zjawisk chuligańskich pseudokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze

m.in. w związku z problemem niszczenia elewacji budynków na terenie poszczególnych dzielnic Miasta Piekary Śląskie

w okresie od.01.01. do 25.05.2009 r. Poinformowano, iż do realizacji zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem

informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem rozpoznania na terenie Miasta,

w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”  składający się  z grupy rozpoznania kryminalnego oraz powiatowego

punktu kontaktowego. Przedstawiono ocenę  realizacji zadań  realizowanych przez funkcjonariuszy tut. Komendy w celu

zabezpieczenia imprez masowych w okresie rozgrywek piłki nożnej sezonu ligowego 2008/2009. W zakresie zachowań

aspołecznych subkultury pseodokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze na terenie Miasta funkcjonariusze w roku 2009

odnotowali 16 przypadków niszczenia mienia poprzez nanoszenie napisów, niszczenia znaków drogowych. Zatrzymano

4 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Policja poinformowała Komisję,  że problem pseudokibiców

w mieście Piekary Śląskie nie stanowi dużego zagrożenia. Zwrócono uwagę  na przypadki niszczenia napisów elewacji

budynków, które nie miały związku z działaniem grup pseudokibiców. Podkreślono, że funkcjonariusze Policji stale

kontrolują  pseudokibiców. Ponadto zwrócono uwagę,  że mieszkańcy niechętnie współpracują  lub powiadamiają  Policję

o zdarzeniu niszczenia mienia publicznego czy o innych chuligańskich wyczynach. Przekazano informacje na temat

działalnośc i   r óżnych fanklubów. Największym zagrożeniem dla przeprowadzenia sportowej imprezy masowej są

paradoksalnie sami kibice, oczywiście nie wszyscy, ale grupa najczęściej zwana pseudokibicami lub szalikowcami.

Odznaczają się oni wyjątkowo agresywnymi cechami zachowania takimi jak: brutalność, wandalizm i wulgaryzm językowy,

a kibicowanie określonej drużynie stanowi czynnik grupowej tożsamości (mało istotny jest wynik sportowy natomiast liczy

się to, czy dana grupa potrafi się wyróżnić  wobec innych tego typu grup kibiców). Dla tych ludzi sam mecz nie jest formą

rozrywki, ale okazją  do wyrażenia swojej nienawiści do innych kibiców i zdobycia respektu wobec siebie i grupy, którą

reprezentują.  Z biegiem czasu skinheadzi zniknęli z naszych stadionów, ale wywarli największy wpływ na zwyczaje

i ideologię pseudokibiców, którzy wzorem skinheadów zaczęli: 

Polskich kibiców możemy podzielić  na grupy: ultras, hools, piknik, przeszczepy. ULTRASI – to kibice lub

zorganizowana grupa kibiców, którzy zajmują  się oprawą  meczy i dopingiem (fajerwerki, race, flagi). Kibice ci zazwyczaj

noszą koszulki klubowe, szaliki, czapki. Zajmują się  prowadzeniem stron internetowych swoich klubów. Są członkami lub

założycielami stowarzyszeń kibiców. Do takiej grupy może należeć  każdy, bez względu na wiek, płeć,  zawód pochodzenie

wystarczy, że opłaca składki i pomaga przy oprawie meczu itp. HOOLS – kibice, którzy są  aktywnymi członkami tzw.

„bojówki”  i biorą  udział  w bójkach kibiców, tzw. „ustawkach”.  Zazwyczaj biorą  również  udział  w napaściach na członków

służb porządkowych i funkcjonariuszy Policji. Praktycznie grupy takie istnieją przy każdym klubie piłkarskim w większych

miastach jak i małych miasteczkach. Do takiej grupy kibiców nie ma możliwości zapisania się  lub przyłączenia tylko

dlatego, że jest  s ię  kibicem danej drużyny. W skład grupy można dostać  się  poprzez: branie udziału w meczach

wyjazdowych, bronienie barw klubowych, bez względu na okoliczności stawanie w obronie innego kibica, bycie sprawnym

fizycznie, stawianie grupy na pierwszym miejscu, bycie gotowym do poświęceń na rzecz członków grupy. PIKNIK – kibic,

który nosi barwy klubowe, ale przychodzi na mecz, kiedy drużyna odnosi zwycięstwa, nie zajmuje się  czynnym

kibicowaniem. PRZESZCZEP – kibic, który często zmienia drużynę,  której kibicuje. Przedstawiono informację  na temat

dewastacji mienia. Najwięcej strat finansowych, które ponosi Miasto, to wydatki za usunięcia graffiti z elewacji budynków

oraz dewastacje znaków drogowych, wiat autobusowych. Koszt usunięcia graffiti z powierzchni niezabezpieczonych, czy

porowatych to, zgodnie z przedstawioną ofertą cenową,  83,00 zł/m². Zwrócono się z prośbą,  by Policja zbierając materiały

dowodowe np. w sprawie niszczenie mienia, uwzględniała wydatki ogółem poniesione przez Miasto, tzn. nie tylko koszty

użytego materiału do usunięcia szkody, ale również  koszty robocizny i dojazdu wykonawcy, który usuwa szkodę.

Wystąpiono z sugestią  do Policji, aby zniszczenie znaku drogowego, traktować  zgodnie z obowiązującym kodeksem

wykroczeń,  jako np. niszczenie mienia komunalnego oraz zagrożenie życia (bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Podsumowując dyskusję,  zauważono, że starsi mieszkańcy Miasta sygnalizują  m.in., że boją  się  chuliganów i grup

młodzieży, nie czują się bezpiecznie. W związku z powyższym zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia współpracy

prewencyjnej z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu Miasta.  

2. Przedstawiono informację na temat zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej.

Oceniono rozwiązania dotyczących handlu podczas pielgrzymek do Matki Boskiej Piekarskiej. 

Przedstawiono informację  na temat zorganizowanego spotkania dotyczącego zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn

i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. W dniu 08.05.2009 r. w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Piekarach Śląskich odbyło się  spotkanie poświęcone omówieniu zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców

do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r. W naradzie udział  wzięli przedstawiciele: KM PSP, KM Policji, Straży

Miejskiej, ZGK, Referatu Gospodarki Komunalnej UM, Wydziału Finansowo-Podatkowego UM, Rzecznik Prasowy UM,

Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UM. W czasie spotkania omówiono

porządkowo-organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące sprawnego przebiegu pielgrzymki. Ustalono miejsca rozlokowania sił:

Policji, Straży Miejskiej, Straży  P ożarnych i pogotowia ratunkowego. Poinformowano, że ul. Bytomska zostanie

udekorowana flagami narodowymi, maryjnymi i kościelnymi, pielgrzymów witać  będą  banery „WITAMY PIELGRZYMÓW

SZCZĘŚĆ  BOŻE”.  Ustalono wprowadzenie zakazu poruszania się  pojazdów na ul. Bytomskiej (poza samochodami

uprzywilejowanymi służb) od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II. Zakaz handlu,

obowiązywał  będzie przy ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lipami do skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka.

Umieszczone zostaną tabliczki informujące o odholowywaniu pojazdów z ulicy Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Bytomską

do ul. Papieża Jana Pawła II. oraz dot. działalności handlowej przy ul. Bytomskiej: „HANDEL WYŁĄCZNIE DLA

POSIADACZY ZEZWOLEŃ URZĘDU MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE" (zostaną umieszczone po obydwu stronach ulicy, na

krańcach strefy handlu oraz na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego). Wyznaczono parkingi: przy ul. K. Miarki – samochody

osobowe, ul. Graniczna (40-50 autokarów), ul. Czołgistów – autokary i samochody osobowe, parking przy Kopcu

Wyzwolenia - autokary i samochody osobowe. Ulotki informacyjne dla pielgrzymów, wydane przez Wydział Bezpieczeństwa

Publicznego, wzorem roku ubiegłego, będą  rozdawane przez funkcjonariuszy KMP. Funkcjonariusze czuwać  będą  nad

bezpieczeństwem i porządkiem, zgodnie z opracowanym planem zabezpieczenia. Ponadto Komenda Miejska Policji

i funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolować  będą  sprzedaż   środków „pirotechnicznych" osobom nieletnim.

Poinformowano Komisję o wzmocnionym składzie osobowym dyżuru w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które

zapewnia koordynację informacyjną  pomiędzy służbami współdziałającymi w dniu Pielgrzymki. Monitoring wizyjny spełnia

rolę narzędzia wsparcia działań Policji i Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów. Podkreślono

pozytywne opinie dotyczące pozwoleń  na handel podczas pielgrzymek, wydawanych w Wydziale Inwestycji i Remontów

UM. Ich efektem jest bezkonfliktowe zajmowanie miejsc przez sprzedawców.  

3. Zaprezentowano informację na temat funkcjonowania monitoringu miejskiego w roku 2008. Po dobudowaniu w 2008 roku

2 kamer w okolicach Bazyliki NMP, system monitoringu wizyjnego obejmuje 14 kamer umieszczonych w centrum Miasta

(11), Oś.  Wieczorka (2) i Brzozowice-Kamień  (1). Podkreślono dobre funkcjonowanie i efekty, jakie niesie z sobą

monitoring: 

4. Ponadto 

Poinformowano Komisję o działaniach podjętych na terenie Miasta w związku z wystąpieniem przypadków „świńskiej

grypy”  na terenie Polski - spotkanie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miało miejsce w dniu 30

kwietnia 2009 r.  

III. W dniu 26 czerwca 2009 roku: 

1. Informacja dotycząca form zorganizowanego wypoczynku niestacjonarnego w Piekarach Śląskich. Zapoznano

zebranych z treścią  pisma Wojewody Śląskiego nr ZK/III/5030/15/09 z dnia 10 czerwca 2009 r., o rozpoczętych

w Województwie Śląskim działaniach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”  w dniach 19.06. do 1.09.2009 r.

Przedstawiono główne kierunki działań  służb, inspekcji, organów administracji niezespolonej, a także organizacji

pozarządowych: 

Przedstawiono wykaz placówek oświatowych, w których planowane jest zorganizowanie półkolonii, program działań

Miejskiego Domu Kultury oraz innych placówek kulturalnych w okresie wakacyjnym 2009 r. W ramach programu ”Akcja lato

w mieście”  zorganizowano zajęcia świetlicowe: plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz sportowe. Przy współpracy

z Miejskim Ośrodkiem Sporu i Rekreacji organizowane będą  wycieczki na basen, kina, itp. Dzielnicowy Dom Kultury

w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, Ośrodek Kultury „Andaluzja” organizować będą półkolonie.  

2. Poinformowano o formach zabezpieczenia imprez, półkolonii, kontroli przebiegu zorganizowanych form wypoczynku,

akcji kontroli autokarów z wyjeżdżającymi na wypoczynek, kontroli bezpieczeństwa pożarowego itp. 

Zaprezentowano zakres zadań Policji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”.  W ramach działań prewencyjnych,

których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej w okresie wakacji, propagowane

będą  właściwe zachowania oraz szeroko pojęta profilaktyka. Zwrócono uwagę,  że ważnym aspektem działań  policji jest

kontrola podróżujących dzieci i młodzieży. W ramach codziennej służby patrolowo - obchodowej funkcjonariusze OPI oraz

dzielnicowi dokonywali kontroli miejsc tzw. „dzikich kąpielisk” zwracając uwagę na ich właściwe oznakowanie (dot. zakazu

kąpieli), a także miejsc gromadzenia się  młodzieży tj. klatki schodowe, lokale, dyskoteki. Policja za pośrednictwem

swojego rzecznika prasowego, w czasie audycji w „Radiu Piekary”,  poinformuje o występujących zagrożeniach oraz

promować  będzie bezpieczne zachowania. Omówiono zadania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego. Główne działania Straży Miejskiej to: 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poinformował  o planie kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku.

Jednocześnie poinformował,  że w roku 2010 planuje przeszkolić  przedstawicieli organizatorów wypoczynku dzieci

i młodzieży w mieście, w sprawie przekazywania dokumentacji dot. ochrony przeciwpożarowej danego obiektu.  

3. Przyjęto informację na temat kontroli boisk, placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował,  że kontroluje placówki, w których odbywają się półkolonie,

place zabaw, boiska itp. Ze względu na ograniczone zaplecze kadrowe nie jest niestety w stanie przeprowadzić  kontroli

wszystkich placów zabaw zlokalizowanych w mieście. Zaproponowano, by PINB wystąpił  z pismem do wszystkich

zarządców o przeprowadzenie kontroli swoich placów zabaw i urządzeń,  pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa

dla korzystających z nich, oraz przesłali protokoły pokontrolne do PINB.  

4. Uzyskano informację na temat akcji Oddziału Powiatowego WOPR w Piekarach Śląskich dot. edukacji bezpiecznych

zachowań  nad wodą  oraz realizacji kontroli akwenów wodnych w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji

pozarządowych 

Przedstawiono informację dot. edukacji bezpiecznych zachowań nad wodą oraz realizacji kontroli akwenów wodnych

w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

w bieżącym roku. Oddział  Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadził  szkolenia w roku

2007 i 2008 (łącznie 4500 uczniów szkół  podstawowych, ponadpodstawowych i średnich), naukę  pływania na basenie

krytym „Andaluzja”  dla dzieci, oraz zorganizowano dwa weekendowe, wyjazdowe szkolenia nauki pływania do Zielonej.

W roku bieżącym konkursem objęto dzieci we wszystkich przedszkolach. Przez cały okres wakacji ratownicy WOPR-u

będą  patrolować  akweny wodne na terenie Miasta i terenach przyległych tj. Chechło i Kozłowa Góra. Poinformowano

Komisję  o kontynuacji programu „Bezpieczne życie”,  propagującego bezpieczne formy zachowań  w domu i na wolnym

powietrzu. W bieżącym roku Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego UM programem objął uczniów klas pierwszych szkół

podstawowych. Szkołom przekazano odpowiednie materiały dla uczniów oraz informatory dla rodziców.  

5. Ponadto 

Przypomniano wymogi, jakie muszą spełniać  dokumenty, które należy dostarczyć  do wniosku w sprawie wystąpienia

o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Omówiono przygotowania służb do zabezpieczenia imprez

masowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury („Przebojowe lato z Radiem Piekary” w dniach 27.06-28.06 br., „Dni

Miasta”  w dniach 11.07-12.07 br.). Przypomniano, że zostały wprowadzone objazdy w mieście w związku z organizacją

imprez masowych. W związku z długookresowymi i obfitymi opadami deszczu przedstawiono informację o zabezpieczeniu

w sprzęt przeciwpowodziowy tj. motopompy, worki, piasek itp. Poinformowano, że stan rzeki Brynicy jest stabilny i na

bieżąco Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego jest w kontakcie z dyspozytorem Zapory Wodnej w Kozłowej Górze, na

bieżąco kontaktuje się także Kierownikiem Zapory w Kozłowej Górze. Zapewniono o stabilizacji zrzutów wody z Zapory.  

IV. W dniu 3 listopada 2009 roku: 

1. Przyjęto informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - prewencja dot. zachowań kibiców na stadionach i poza nimi, 

Komendant Miejski Policji przedstawił  informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji

dotyczących bezpieczeństwa dzieci   i  młodzieży. Poinformowano obecnych, że do real izacj i  zadań  związanych

z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem

rozpoznania na terenie Miasta, w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”.  Celem funkcjonalnym przedmiotowego

Zespołu jest sporządzanie analiz zagrożeń  bezpieczeństwa imprez sportowych, praca operacyjna ukierunkowana na

rozpoznanie pseudokibiców, objęcie zainteresowaniem operacyjnym środowisk, których członkowie mogą  stwarzać

potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa imprez sportowych, pomoc innym jednostkom w prowadzeniu działań

w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych itp. Zgodnie z prowadzonym przez Komendę  rozpoznaniem środowiska

kibiców na terenie Miasta ujawniono i zidentyfikowano 110 kibiców Górnika Zabrze oraz 170 kibiców Ruchu Chorzów,

regularnie lub sporadycznie wyjeżdżających na mecze piłki nożnej odbywającej się  na stadionach w Zabrzu i Chorzowie

oraz na mecze wyjazdowe tych drużyn. Komendant Miejski Policji poinformował, że na chwilę obecną na terenie Miasta nie

zostały zarejestrowane oficjalnie zrzeszenia kibiców klubów sportowych biorących udział  w rozgrywkach piłki nożnej. Pięciu

mieszkańców Miasta posiada zakaz wstępu na masowe imprezy sportowe w postaci meczów piłkarskich na terenie Polski.

Poinformowano Komisję o realizacji działań profilaktycznych wśród dzieci szkół  podstawowych oraz młodzieży gimnazjów.

Funkcjonariusze Zespołu ds. kibiców wraz z dzielnicowymi przeprowadzili 10 spotkań  z młodzieżą,  na których

przedstawiano zagadnienia związane z kulturalnym zachowaniem się  podczas imprez masowych oraz zachowań

w miejscach publicznych. Spotkania te prowadzone będą systematycznie przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji

celem podnoszenia świadomośc i  młodzieży szkolnej. Poinformowano Komisję,  że Komenda Miejska Policji przy

współpracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie (Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział  Edukacji, Rzecznik Prasowy,

Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich) oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przygotowuje propozycję

zorganizowania programu profilaktyczno – prewencyjnego „Krok po kroku do EURO 2012”,  którego celem jest edukacja

w zakresie kształtowania właściwych postaw podczas kibicowania, podniesienie wiedzy na temat Mistrzostw Europy

w piłce  nożnej. Program ten przeprowadzono po raz pierwszy w gimnazjach Zabrza w roku szkolnym 2008/09.

Poinformowano Komisję  o spotkaniu z nauczycielami wychowania fizycznego szkół  gimnazjalnych, poświęconemu

udziałowi w w/w programie, które miało miejsce 2 listopada br. 19 listopada br. na hali „Olimpii Piekary”  odbędą  się

rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt szkół  gimnazjalnych, które będą traktowane, jako pilotaż  programu „Krok po kroku do

EURO 2012”.  Prezydent Miasta polecił,  by zorganizować  spotkanie z dyrektorami gimnazjów, celem zapoznania

z Programem i warunkami uczestnictwa szkół  w jego realizacji. Poinformowano Komisję  o zmianie ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych, która nakłada nowe obowiązki na organizatorów imprez masowych oraz na służby

porządkowe i organy samorządu terytorialnego.  

2. Informacja na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  - działania podjęte w celu edukacji dzieci w sprawie bezpiecznych zachowań na ulicy

(akcja „ Bezpieczna droga do szkoły”), 

Komendant Miejski Policji przedstawił  działania podjęte przez funkcjonariuszy w celu edukacji dzieci w sprawie

bezpiecznych zachowań  na ulicy. Funkcjonariusze KMP odbyli 52 spotkania z dziećmi   i  młodzież ą  w szkołach

i przedszkolach, których celem była nauka bezpiecznych zachowań  i 18 spotkań  zorganizowano w ramach działań

„Bezpieczna droga do szkoły”. Ponadto poinformowano, iż  zakończenie programu „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach

akcji „2009 rok pieszego”  wraz z rozstrzygnięciem stosownego konkursu plastycznego odbędzie się  13 listopada br.

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich.  

3. Przyjęto informację na temat remontów ulic: Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, Ziętka w celu poprawy

bezpieczeństwa uczestników ruchu. Stan przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku

z budową autostrady A1. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przedstawił  informacje na temat

prowadzonych prac remontowych ulic w Mieście, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Rozpoczęte inwestycje - remont ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja i Ziętka, oraz skrzyżowania

Sadowskiego z DK4 przebiegają  według harmonogramu prac i ich zakończenie nastąpi zgodnie z zawartymi umowami.

Firma „DROGOPOL”,  która realizuje w Mieście te inwestycję,  informuje użytkowników ruchu drogowego o utrudnieniach

w ruchu. Podczas prowadzonych prac remontowych ulic, prowadzono również  remonty przez inne instytucje tj. MPWiK

w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz firmę  Vattenfall dot. przebudowy linii średniego napięcia. Poinformowano

Komisję  o stanie przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z budową  autostrady A1 -

przeprowadzono spotkanie w celu omówienia wjazdów i wyjazdów samochodów ciężkich z terenu prowadzonych prac

budowy w/w inwestycji dot. ul. Czołgistów oraz ul. Solidarności. Zgodnie z projektem inwestor ma zapewnić  miejsca

czyszczenia pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę  miejska oraz droga miejska ma być  na bieżąco

czyszczona. Polecono naczelnikowi IR egzekwowanie mycie aut wyjeżdżających z budowy. Straż Miejska, zwróciła uwagę,

że firmy prowadzące remonty dróg nieodpowiednio oznakowują  te roboty np. na ul. Bytomskiej, Tarnogórskiej. Prezydent

Miasta polecił Straży Miejskiej sporządzanie na bieżąco informacji o w/w nieprawidłowościach oraz egzekwowanie porządku

w czasie prac remontowych.  

4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wydała opinię  na temat wniosku Polskich Salonów Gier Sp. z o. o. z siedzibą

w Krakowie, ul. Szablowskiego 3/1, w sprawie lokalizacji salonu gier przy ul. K. Miarki 23. 

Sekretarz Miasta Piekary Śląskie, zreferowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.

Szablowskiego 3/1, w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu użytkowym

położonym w Piekarach Śląskich ul. K. Miarki 23. Komisja zapoznała się z wnioskiem Spółki z dnia 20 sierpnia 2009 r. oraz

załączonymi opiniami: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Miejskiego Rzecznika

Konsumentów Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Po dyskusji

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

5. Przedstawiono informację na temat V Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy”,  która miała miejsce w dniach 22-

23 października br. w Warszawie. 

Ze strony Piekar Śląskich uczestniczyło w niej 6 osób. Uczestnicy w/w konferencji wzbogacili się o wiedzę w zakresie

sposobów reagowania na agresję wśród młodzieży. Zaproponowano, by materiał  z w/w konferencji w sprawie agresji wśród

młodzieży został przekazany wszystkim pedagogom i psychologom szkolnym.  

6. Przedstawiono informacje na temat sprawozdań liderów grup Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 za I półrocze 2009 r. 

7. Ponadto 

Poinformowano Komisję,  że w dniu 3 listopada br. w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich rozpoczął się  strajk

personelu. Komendant Miejski PSP poinformował  Komisję o projekcie obsługiwania przez Miasto Piekary Śląskie telefonu

alarmowego 112 z terenu miast Piekary Śl. i Bytom. Funkcjonujący CPR zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt

komputerowy i łączności.  

- w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 64,6% i był  niższy o 0,9% w stosunku do roku 2007 oraz o 16,8% wyższy

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł  63,4% i był  wyższy o 5,4% niż  w roku 2007 i wyższy o 24,9% od

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 94,6% i była taka sama jak w roku ubiegłym

oraz wyższa o 12,3% od średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność  wyniosła 99,9% i była wyższa o 0,3% od ubiegłorocznej oraz

o 4,4% wyższa od wojewódzkiej. 

a) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym, w tym pomoc finansowa, organizacja spotkania wigilijnego osób starszych

i samotnych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania realizowana podczas wywiadów

środowiskowych u osób starszych, 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  - realizacja poprzez programy i profilaktykę  uzależnień  od alkoholu, środków

odurzających, tytoniu np. radzenie sobie ze stresem i agresją,  organizacja konkursów i zawodów w Punktach

Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach wsparcia dziennego z elementami

propagującymi bezpieczeństwo i bezpieczne zachowania, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń ładu i porządku publicznego - realizacja poprzez

współpracę instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Strażą Miejską, Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - realizacja poprzez lokalny program przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, realizacja procedury "Niebieska Karta", współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów

konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, opracowano i wydano poradnik "Wiem gdzie" dla osób doświadczających

przemocy w rodzinie, rozdawany bezpłatnie, wydany w ramach środków finansowych otrzymanych w wyniku

konkursu realizowanego w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej", prowadzenie grupy wsparcia dla

osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie; realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców

przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych z Krajowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci -

realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”  w żłobku, przedszkolach,

szkołach, także rodziny skorzystały z pomocy finansowej na zakup żywności. 

b) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, który tworzy grupa szkolnych pedagogów zatrudnionych

we wszystkich szkołach; koordynują zadania dotyczące szkolnego bezpieczeństwa i porządku. Były to między innymi:

Ze zdecydowanie pozytywną  oceną  spotkało s ię  wprowadzenie do większości szkół  monitoringu wizyjnego.

Pedagodzy i inni pracownicy szkół  potwierdzają,  że w znacznym stopniu ograniczone zostały zjawiska palenia

papierosów, wyjścia z budynku szkoły, bójki i utarczki na korytarzach. Wszystkie te działania przyniosły pożądany

skutek, ale nie rozwiązują  do końca problemu bezpieczeństwa i porządku w placówkach. Dyrektorzy zgłaszają

potrzeby w zakresie: 

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje w ramach lekcji wychowawczych dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych,

promujące zdrowy styl życia, dbałość o własne zdrowie, 

- wzmożone dyżury nauczycielskie oraz dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- wprowadzenie identyfikatorów wśród młodzieży gimnazjalnej,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- wyposażenie szkół w testy służące do rozpoznawania narkotyków,

- realizacja programów profilaktycznych.

- zatrudnienia pracownika ochrony,

- zmiany prawa oświatowego w zakresie możliwości stosowania kar w postaci zawieszenia ucznia lub wydalenia ze

szkoły. 

c) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Komisja zebrała się w 2008 r. 13 razy, zaopiniowała

97 wniosków, w tym 20 projektów zmiany organizacji ruchu. Przedstawiono skład komisji oraz zakres robót w Mieście,

jakie zostały wykonane, jak i będą realizowane w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Roboty będą

prowadzone jednocześnie w kilku dzielnicach, co stanowić będzie utrudnienia w ruchu drogowym. 

d) sprawozdanie z działań zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: W roku 2008 zajmowano się

niepłaceniem rachunków za wywóz nieczystośc i  bądź  brakiem takich umów (kontrolą  objęto  Dąbrówkę  Wielką,

Brzeziny, Szarlej, Brzozowice-Kamień)  prowadzeniem handlu przy ulicy Krupy, nasileniem kontroli wywozu odpadów

przez samochody wielkogabarytowe, przygotowaniem do Akcji Zima, oceniono zmiany sposobu prowadzenia handlu

w okresie pielgrzymek. Zajmowano się problemem wyprowadzania psów. 

e) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2008 r. Prace Zespołu obejmowały: 

Przedstawiono statystykę działań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

- aktualizację składu osobowego w myśl zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- opracowanie instrukcji i procedur niezbędnych do sporządzenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego,

- dokonanie analizy i oceny zabezpieczeń  przeciwpowodziowych rzeki Brynicy i Szarlejki, aktualizację  danych

dotyczących stanu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, 

- koordynację  sprawnego przebiegu pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców oraz kobiet i niewiast do Matki Bożej

Piekarskiej, 

- ocenę  i doskonalenie zasad koordynacji działań  współpracy pomięd z y  służbami miejskimi w działaniach

dotyczących usuwania skutków zanieczyszczenia dróg substancjami ropopochodnymi, 

- odbyto posiedzenie PZZK oraz Wydziałów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, na którym oceniono przygotowania do

zapewnienia bezpieczeństwa osób w związku z obchodami święta Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych, 

- członkowie PZZK wzięli udział w ćwiczeniach w zakładzie NOMAX,

- opiniowano wnioski dotyczące uzgodnienia lokalizacji projektowanych budynków położonych na działkach Strefy

Aktywności Gospodarczej przy ul. Podmiejskiej, 

- na bieżąco i stosownie do potrzeb realizowano inne zadania dotyczące nadzoru nad działaniami obrony cywilnej,

ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego, a także nadzorowano pracę MCZK, 

- wciąganie do grup pseudofanów coraz młodszej grupy dzieci i młodzieży,

- grupowania się  przed wyjazdami kibiców Ruchu Chorzów w rejonie restauracji „Imperium”  przy ul. Skłodowskiej,

a kibiców klubu Górnik Zabrze w rejonie dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II, 

- zachowania pseudokibiców w autobusach,

- powrotów z meczów, kiedy to następują dewastacje mienia np. wiat autobusowych, koszy na śmieci itp.

- porozumiewać  się wydając ziny (Widzew Łódź  – „Widzewiak”,  ŁKS Łódź  - „ŁKSsiak”,  Legia Warszawa - „Forza Legia”

itp.); 

- na terenie całego kraju wydawać  miesięcznik „To My Kibice”,  w którym można znaleźć  opisy grup kibiców, ligę ultras,

dużą ilość zdjęć opraw meczy, krótkie wzmianki o awanturach lub „ustawkach” kibiców, itp.; 

- organizować ogólnopolskie zjazdy Klubów Kibica - aktualnie najczęściej w formie turniejów piłkarskich dla kibiców;

- „kroić barwy”, traktując zdobyte szaliki, flagi itp. jako trofea;

- wykonywać tatuaże na ciele o tematyce hools (nazwa bojówki, logo klubu).

- spadek liczby wykroczeń w obszarze monitorowanym,

- polepszenie możliwości karania sprawców wykroczeń,

- szybkie reagowanie na łamanie prawa i porządku,

- podbudowa pracy służb w czasie pielgrzymek,

- możliwość archiwizacji materiałów - materiał dowodowy pozwalający ujawnić sprawców zdarzeń.

- 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 bezpiecznych zachowań,  w tym szczególnie wśród

dzieci i młodzieży, 

- monitorowaniu kontroli obiektów (realizowanych przez Państwową  Straż  Pożarną,  Inspekcję  Nadzoru Budowlanego,

Policję), w których planowany jest zorganizowany wypoczynek, oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu

i rekreacji (place zabaw, boiska, itp.), 

- włączenie do akcji funkcjonariuszy straży miejskiej.

- prowadzenie kontroli miejsc, w których mogą przebywać  osoby postronne, głównie w godzinach wieczorowo-nocnych, tj.

obiekty szkolne, obiekty MOSiR-u, Kopiec Wyzwolenia, place zabaw, parki, reagując na przypadki spożywania alkoholu,

niszczenia mienia, zakłócenia ładu i porządku publicznego, 

- patrolowanie przez patrole rowerowe i zmotoryzowane, okolic dzikich kąpielisk,

- zapewnienie porządku publicznego w miejscach zorganizowanego wypoczynku (półkolonie),

- reagowanie na stwierdzone przypadki rozbijania namiotów i palenie ognisk w miejscach ustronnych,

- uczestnictwo w zabezpieczaniu festynów,

- prowadzenie, na zaproszenie organizatorów wypoczynku, pogadanek na temat bezpieczeństwa i bezpiecznych

zachowań. 

a) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego, m. in.: 

Przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania wskazuje

na spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach, na co wpływ ma monitoring miejski. Poinformowano

o działaniach Rewiru Dzielnicowych, Wydziału Ruchu Drogowego, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji

w Katowicach. Wysoko oceniono współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, w szczególności z Urzędem Miasta.  

- 30 spotkań Zespołu ds. Koordynacji Służby Zewnętrznej, 7 narad kierownictwa dot. wykonania zapisów „Programu

Przeciwdziałania…” 

- wyniki w zakresie efektywności ścigania przestępstw 

w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 71,3% (w I połowie 2008: 74,7%),  

w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł 78,3% (w I połowie 2008: 72,4%),  

w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 97,9% (w I połowie 2008: 95,2%),

w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność wyniosła 99,8% (w I połowie 2008: 100%).  

- stan bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania obrazuje analiza przeprowadzonych

interwencji: 9295 w 2006 r., 8131 w 2007 r., 6979 w 2008 r., 3155 w I półroczu 2009 r. 

- przeprowadzano spotkania z mieszkańcami, mające na celu edukację w zakresie bezpiecznych zachowań,

- obsługa monitoringu miejskiego przekazała  d yżurnym KMP 114 interwencji dot. naruszeń  prawa, 57 razy

powiadamiano partole Wydziału Ruchu Drogowego o ujawnionych wykroczeniach. 

b) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym – finansowa (na bieżąco), edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu

zamieszkania realizowana podczas wywiadów środowiskowych u osób starszych, usługi opiekuńcze - 127 osób,

pobyt w dziennym Domu Pomocy Społecznej - 30 osób, 

- bezpieczeństwo dzieci   i  młodzieży  - realizacja programów profilaktyki uzależnień  od alkoholu,  środków

odurzających, tytoniu w Punktach Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach

wsparcia dziennego, realizacja działań w zakresie radzenia sobie z agresją, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń   ładu i porządku publicznego - współpraca

instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą

Miejską,  Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności; objęto pomocą

18 osób bezdomnych, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - opracowanie „Lokalnego programu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich na lata 2009-2015”,  realizacja procedury "Niebieska Karta" (54 rodziny),

współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, prowadzenie grupy

wsparcia dla osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie (uczestniczyło 50 osób); realizacja programu

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych

z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym

ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci - realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa

w zakresie Dożywiania” (2269 osób, także dorośli). 

c) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: 

Działania przynoszą pożądany skutek, ale nie rozwiązują problemów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży do końca.

Problemem jest dewastacja urządzeń zabawowo-sportowych na terenach zielonych wokół placówek.  

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych, promujące zdrowy styl życia, dbałość

o własne zdrowie, 

- wzmożone i często kontrolowane dyżury nauczycielskie,

- dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- realizacja programów profilaktycznych.

d) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 

Komisja zebrała  s ię  w omawianym okresie 6 razy, zaopiniowała 57 wniosków, w tym 14 projektów zmiany

organizacji ruchu. Zdecydowana większość spraw dotyczyła porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Opiniowano

3 wnioski w sprawie progów zwalniających.  

e) sprawozdanie z działań  zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: Zespół  obradował  15

czerwca i zajmował  się:  sprawą  kontroli posesji pod względem posiadania aktualnych rachunków za wywóz

nieczystości, handlem przy ul. Krupy, utworzenia parkingu przy ul. Gen. Ziętka, problemem dewastacji elewacji

budynków przez napisy, wyprowadzania psów. 

f) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prace Zespołu obejmowały: 

Informacje zostały przyjęte przez Komisję.  

- posiedzenie poświęcone koordynacji działań  podejmowanych przez służby, inspekcje, placówki edukacyjne

i organizacje pozarządowe, celem zapewnienia właściwego przygotowania oraz realizacji poszczególnych

przedsięwzię ć  zapewniających bezp ieczny wypoczynek dz iec iom  i  młodzieży ,   j a k   r ówn i eż  turystom

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez Miasto, 

- Od 14 stycznia do 12 lutego 2009 r. monitorowano pod kątem skażenia środowiska i uciążliwości dla mieszkańców

działania prowadzone podczas gaszenia przez jednostki OSP i PSP podpowierzchniowego pożaru pokopalnianych

osadników w Dąbrówce Wielkiej 

- w dniu 30.04.2009 r. odbyło się  posiedzenie, którego celem było omówienie zagrożenia pandemią  grypy A/H1N1

i oceną  realizowanych w tym zakresie zadań  przez podmioty (wg „siatki bezpieczeństwa”)  do tego celu powołane

w przypadku ujawnienia podejrzenia wystąpienia osoby zarażonej wirusem "świńskiej grypy" na terenie Miasta

i terenach sąsiednich. Stroną wiodącą w przypadku w/w zagrożenia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Bytomiu, 

- omówiono zabezpieczenie pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r,

- w związku z pismem Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

dokonano oceny, że teren szpitala nie leży w obszarze terenów zalewowych rzek przepływających przez Miasto.

Zwrócono uwagę na zagrożenia podstopień związanych z intensywnymi opadami, 

- wspólnie z przedstawicielami Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wodnych w Katowicach, B.T. Gliwice,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz MPWiK dokonano oceny zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki

Brynicy i Szarlejki. 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 

mgr inż. Stanisław Korfanty 

ID: YXLWQ-YTRBP-TNVYL-KEKKF-RGGFE. Podpisany. Strona 2 / 10



SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2009 roku. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w roku 2009 obradowała w dniach 27 lutego, 27 maja,

26 czerwca oraz 3 listopada.  

Tematy omawiane na spotkaniach:  

I. W dniu 27 lutego 2009 roku:  

1. Oceniono sposób wypełnienia zapisów porozumienia pomięd z y  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji

a Prezydentem Miasta Piekary Śląskie w zakresie funkcjonowania Oddziałów Prewencji Policji, przyjęto sprawozdanie

z realizacji planu pracy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich za 2008 rok.  

Przedstawiono działania Policji w ramach "Programu przeciwdziałania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywateli i porządku publicznego na lata 2008-2010", służące podniesieniu jakości i efektywności pracy policji i prowadzące

do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Po przeprowadzeniu analizy wyników stwierdzono, że

wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępstw ogółem wyniósł 81,7% i był wyższy o 5,5% w stosunku do roku 2007 oraz

wyższy o 21,7% od średniej wojewódzkiej: 

Przedstawiono również  analizę  stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania,

z której wynika, że w roku 2008 odnotowano spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach. Miał  zapewne na to

wpływ coraz lepiej funkcjonujący monitoring miejski, który w znacznym stopniu poprawił  stan bezpieczeństwa w miejscach

instalacji kamer, a jednocześnie przyczynił  się  do ustalenia i zatrzymania kilku sprawców przestępstw. Funkcjonariusze

Rewiru Dzielnicowych w celu poprawienia stanu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przestępczości na terenie Miasta

zorganizowali i uczestniczyli w 21 działaniach własnych, jak również  uczestniczyli w działaniach organizowanych przez

inne komórki Komendy Miejskiej Policji. W 2008 roku Sekcja Ruchu Drogowego zorganizowała i przeprowadziła szereg

wzmożonych działań  kontrolno-prewencyjnych, w szczególności działania pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ,  ALKOHOL,

NARKOTYKI oraz PASY. W 2008r. ważną rolę, na skutek podpisania porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Piekary

Śląsk im a  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji, pełniły patrole piesze (uważane za najskuteczniejsze)

funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Omówiono statystykę zdarzeń drogowych. Wysoko oceniono rolę

patroli pieszych zarówno ze Straż  Miejską,  jak również  z OPP w Katowicach. Wyznacznikiem bezpieczeństwa w Mieście

jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

2. Omówiono sposób realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich, Policja

przedstawiła propozycję  realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich.

Zaplanowano wspólne działania UM Piekary Śląskie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, KZK GOP, Kościoła oraz Radia

Piekary i TVP Katowice. Planowane są  prelekcje, pogadanki z mieszkańcami.  W ramach „Dni Miasta”  będzie

przeprowadzona akcja profilaktyki i ochrony pieszych. Zgłoszono propozycje oznakowania dla pieszych, kontroli zachowań

kierowców w rejonie przejś ć  dla pieszych, np. przy udziale monitoringu miejskiego. Szczególną  uwagę  zwrócono na

przejście dla pieszych w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Brzezinach Śląskich (do momentu uruchomienia

w tym miejscu wzbudzanej sygnalizacji przy przejściu dla pieszych).  

3. Zaprezentowano sprawozdania z wykonywania w roku 2008 zadań  nałożonych przez „Program Przeciwdziałania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010", 

4. Ponadto 

Poruszono kwestię  wagarujących uczniów; stwierdzono, że rodzice uczniów są ustawowo zobowiązani do tego, aby

uczeń  chodził  do szkoły. Po przekroczeniu 50% godzin nieobecności w miesiącu, szkoła  „alarmuje" rodziców, po czym

nakładana jest grzywna na rodziców. Z praktyki wynika, że sytuacja ta dotyka przede wszystkim rodzin patologicznych,

gdzie trudno wyegzekwować  zarówno troskę  o wagarujące dziecko, jak i nałożoną grzywnę,  Zwrócono uwagę,  aby służby

miejskie zajęły  s ię  intensywniej sprawą  parkowania w miejscach uprzywilejowanych dla osób niepełnosprawnych,

Zauważono koniecznoś ć  monitorowania przejazdu autobusami linii 164 agresywnych grup młodzieży. Poinformowano

zebranych o licznych akcjach PSP i OSP związanych z obfitymi opadami śniegu i usuwaniem powstałych niebezpiecznych

nawisów na dachach budynków.  

II. W dniu 27 maja 2009 roku: 

1. Przedstawiono sytuację  i propozycję  rozwiązań  dot. narastającego problemu niszczenia mienia i innych zachowań

chuligańskich pseudokibiców, w szczególności Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze.  

Zaprezentował  zdjęcia wykonane w maju 2009 r., które przedstawiały problem niszczenia mienia tj. w szczególności

napisów na elewacjach budynków mieszkalnych, placówek oświatowych, ogrodzeniach itp. W Kozłowej Górze, na Oś.

Wieczorka oraz Piekarach i Szaleju widoczne są  napisy pseudokibiców klubu Górnik Zabrze, natomiast w Kamieniu, Oś.

Powstańców, Brzezinach Śl. I Dąbrówce Wielkiej – napisy pseudokibiców klubu sportowego Ruch Chorzów. Zwrócono

uwagę na następujące kwestie: 

Policja przedstawiła informację z rozpoznania zjawisk chuligańskich pseudokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze

m.in. w związku z problemem niszczenia elewacji budynków na terenie poszczególnych dzielnic Miasta Piekary Śląskie

w okresie od.01.01. do 25.05.2009 r. Poinformowano, iż do realizacji zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem

informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem rozpoznania na terenie Miasta,

w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”  składający się  z grupy rozpoznania kryminalnego oraz powiatowego

punktu kontaktowego. Przedstawiono ocenę  realizacji zadań  realizowanych przez funkcjonariuszy tut. Komendy w celu

zabezpieczenia imprez masowych w okresie rozgrywek piłki nożnej sezonu ligowego 2008/2009. W zakresie zachowań

aspołecznych subkultury pseodokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze na terenie Miasta funkcjonariusze w roku 2009

odnotowali 16 przypadków niszczenia mienia poprzez nanoszenie napisów, niszczenia znaków drogowych. Zatrzymano

4 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Policja poinformowała Komisję,  że problem pseudokibiców

w mieście Piekary Śląskie nie stanowi dużego zagrożenia. Zwrócono uwagę  na przypadki niszczenia napisów elewacji

budynków, które nie miały związku z działaniem grup pseudokibiców. Podkreślono, że funkcjonariusze Policji stale

kontrolują  pseudokibiców. Ponadto zwrócono uwagę,  że mieszkańcy niechętnie współpracują  lub powiadamiają  Policję

o zdarzeniu niszczenia mienia publicznego czy o innych chuligańskich wyczynach. Przekazano informacje na temat

działalnośc i   r óżnych fanklubów. Największym zagrożeniem dla przeprowadzenia sportowej imprezy masowej są

paradoksalnie sami kibice, oczywiście nie wszyscy, ale grupa najczęściej zwana pseudokibicami lub szalikowcami.

Odznaczają się oni wyjątkowo agresywnymi cechami zachowania takimi jak: brutalność, wandalizm i wulgaryzm językowy,

a kibicowanie określonej drużynie stanowi czynnik grupowej tożsamości (mało istotny jest wynik sportowy natomiast liczy

się to, czy dana grupa potrafi się wyróżnić  wobec innych tego typu grup kibiców). Dla tych ludzi sam mecz nie jest formą

rozrywki, ale okazją  do wyrażenia swojej nienawiści do innych kibiców i zdobycia respektu wobec siebie i grupy, którą

reprezentują.  Z biegiem czasu skinheadzi zniknęli z naszych stadionów, ale wywarli największy wpływ na zwyczaje

i ideologię pseudokibiców, którzy wzorem skinheadów zaczęli: 

Polskich kibiców możemy podzielić  na grupy: ultras, hools, piknik, przeszczepy. ULTRASI – to kibice lub

zorganizowana grupa kibiców, którzy zajmują  się oprawą  meczy i dopingiem (fajerwerki, race, flagi). Kibice ci zazwyczaj

noszą koszulki klubowe, szaliki, czapki. Zajmują się  prowadzeniem stron internetowych swoich klubów. Są członkami lub

założycielami stowarzyszeń kibiców. Do takiej grupy może należeć  każdy, bez względu na wiek, płeć,  zawód pochodzenie

wystarczy, że opłaca składki i pomaga przy oprawie meczu itp. HOOLS – kibice, którzy są  aktywnymi członkami tzw.

„bojówki”  i biorą  udział  w bójkach kibiców, tzw. „ustawkach”.  Zazwyczaj biorą  również  udział  w napaściach na członków

służb porządkowych i funkcjonariuszy Policji. Praktycznie grupy takie istnieją przy każdym klubie piłkarskim w większych

miastach jak i małych miasteczkach. Do takiej grupy kibiców nie ma możliwości zapisania się  lub przyłączenia tylko

dlatego, że jest  s ię  kibicem danej drużyny. W skład grupy można dostać  się  poprzez: branie udziału w meczach

wyjazdowych, bronienie barw klubowych, bez względu na okoliczności stawanie w obronie innego kibica, bycie sprawnym

fizycznie, stawianie grupy na pierwszym miejscu, bycie gotowym do poświęceń na rzecz członków grupy. PIKNIK – kibic,

który nosi barwy klubowe, ale przychodzi na mecz, kiedy drużyna odnosi zwycięstwa, nie zajmuje się  czynnym

kibicowaniem. PRZESZCZEP – kibic, który często zmienia drużynę,  której kibicuje. Przedstawiono informację  na temat

dewastacji mienia. Najwięcej strat finansowych, które ponosi Miasto, to wydatki za usunięcia graffiti z elewacji budynków

oraz dewastacje znaków drogowych, wiat autobusowych. Koszt usunięcia graffiti z powierzchni niezabezpieczonych, czy

porowatych to, zgodnie z przedstawioną ofertą cenową,  83,00 zł/m². Zwrócono się z prośbą,  by Policja zbierając materiały

dowodowe np. w sprawie niszczenie mienia, uwzględniała wydatki ogółem poniesione przez Miasto, tzn. nie tylko koszty

użytego materiału do usunięcia szkody, ale również  koszty robocizny i dojazdu wykonawcy, który usuwa szkodę.

Wystąpiono z sugestią  do Policji, aby zniszczenie znaku drogowego, traktować  zgodnie z obowiązującym kodeksem

wykroczeń,  jako np. niszczenie mienia komunalnego oraz zagrożenie życia (bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Podsumowując dyskusję,  zauważono, że starsi mieszkańcy Miasta sygnalizują  m.in., że boją  się  chuliganów i grup

młodzieży, nie czują się bezpiecznie. W związku z powyższym zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia współpracy

prewencyjnej z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu Miasta.  

2. Przedstawiono informację na temat zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej.

Oceniono rozwiązania dotyczących handlu podczas pielgrzymek do Matki Boskiej Piekarskiej. 

Przedstawiono informację  na temat zorganizowanego spotkania dotyczącego zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn

i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. W dniu 08.05.2009 r. w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Piekarach Śląskich odbyło się  spotkanie poświęcone omówieniu zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców

do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r. W naradzie udział  wzięli przedstawiciele: KM PSP, KM Policji, Straży

Miejskiej, ZGK, Referatu Gospodarki Komunalnej UM, Wydziału Finansowo-Podatkowego UM, Rzecznik Prasowy UM,

Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UM. W czasie spotkania omówiono

porządkowo-organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące sprawnego przebiegu pielgrzymki. Ustalono miejsca rozlokowania sił:

Policji, Straży Miejskiej, Straży  P ożarnych i pogotowia ratunkowego. Poinformowano, że ul. Bytomska zostanie

udekorowana flagami narodowymi, maryjnymi i kościelnymi, pielgrzymów witać  będą  banery „WITAMY PIELGRZYMÓW

SZCZĘŚĆ  BOŻE”.  Ustalono wprowadzenie zakazu poruszania się  pojazdów na ul. Bytomskiej (poza samochodami

uprzywilejowanymi służb) od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II. Zakaz handlu,

obowiązywał  będzie przy ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lipami do skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka.

Umieszczone zostaną tabliczki informujące o odholowywaniu pojazdów z ulicy Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Bytomską

do ul. Papieża Jana Pawła II. oraz dot. działalności handlowej przy ul. Bytomskiej: „HANDEL WYŁĄCZNIE DLA

POSIADACZY ZEZWOLEŃ URZĘDU MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE" (zostaną umieszczone po obydwu stronach ulicy, na

krańcach strefy handlu oraz na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego). Wyznaczono parkingi: przy ul. K. Miarki – samochody

osobowe, ul. Graniczna (40-50 autokarów), ul. Czołgistów – autokary i samochody osobowe, parking przy Kopcu

Wyzwolenia - autokary i samochody osobowe. Ulotki informacyjne dla pielgrzymów, wydane przez Wydział Bezpieczeństwa

Publicznego, wzorem roku ubiegłego, będą  rozdawane przez funkcjonariuszy KMP. Funkcjonariusze czuwać  będą  nad

bezpieczeństwem i porządkiem, zgodnie z opracowanym planem zabezpieczenia. Ponadto Komenda Miejska Policji

i funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolować  będą  sprzedaż   środków „pirotechnicznych" osobom nieletnim.

Poinformowano Komisję o wzmocnionym składzie osobowym dyżuru w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które

zapewnia koordynację informacyjną  pomiędzy służbami współdziałającymi w dniu Pielgrzymki. Monitoring wizyjny spełnia

rolę narzędzia wsparcia działań Policji i Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów. Podkreślono

pozytywne opinie dotyczące pozwoleń  na handel podczas pielgrzymek, wydawanych w Wydziale Inwestycji i Remontów

UM. Ich efektem jest bezkonfliktowe zajmowanie miejsc przez sprzedawców.  

3. Zaprezentowano informację na temat funkcjonowania monitoringu miejskiego w roku 2008. Po dobudowaniu w 2008 roku

2 kamer w okolicach Bazyliki NMP, system monitoringu wizyjnego obejmuje 14 kamer umieszczonych w centrum Miasta

(11), Oś.  Wieczorka (2) i Brzozowice-Kamień  (1). Podkreślono dobre funkcjonowanie i efekty, jakie niesie z sobą

monitoring: 

4. Ponadto 

Poinformowano Komisję o działaniach podjętych na terenie Miasta w związku z wystąpieniem przypadków „świńskiej

grypy”  na terenie Polski - spotkanie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miało miejsce w dniu 30

kwietnia 2009 r.  

III. W dniu 26 czerwca 2009 roku: 

1. Informacja dotycząca form zorganizowanego wypoczynku niestacjonarnego w Piekarach Śląskich. Zapoznano

zebranych z treścią  pisma Wojewody Śląskiego nr ZK/III/5030/15/09 z dnia 10 czerwca 2009 r., o rozpoczętych

w Województwie Śląskim działaniach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”  w dniach 19.06. do 1.09.2009 r.

Przedstawiono główne kierunki działań  służb, inspekcji, organów administracji niezespolonej, a także organizacji

pozarządowych: 

Przedstawiono wykaz placówek oświatowych, w których planowane jest zorganizowanie półkolonii, program działań

Miejskiego Domu Kultury oraz innych placówek kulturalnych w okresie wakacyjnym 2009 r. W ramach programu ”Akcja lato

w mieście”  zorganizowano zajęcia świetlicowe: plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz sportowe. Przy współpracy

z Miejskim Ośrodkiem Sporu i Rekreacji organizowane będą  wycieczki na basen, kina, itp. Dzielnicowy Dom Kultury

w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, Ośrodek Kultury „Andaluzja” organizować będą półkolonie.  

2. Poinformowano o formach zabezpieczenia imprez, półkolonii, kontroli przebiegu zorganizowanych form wypoczynku,

akcji kontroli autokarów z wyjeżdżającymi na wypoczynek, kontroli bezpieczeństwa pożarowego itp. 

Zaprezentowano zakres zadań Policji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”.  W ramach działań prewencyjnych,

których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej w okresie wakacji, propagowane

będą  właściwe zachowania oraz szeroko pojęta profilaktyka. Zwrócono uwagę,  że ważnym aspektem działań  policji jest

kontrola podróżujących dzieci i młodzieży. W ramach codziennej służby patrolowo - obchodowej funkcjonariusze OPI oraz

dzielnicowi dokonywali kontroli miejsc tzw. „dzikich kąpielisk” zwracając uwagę na ich właściwe oznakowanie (dot. zakazu

kąpieli), a także miejsc gromadzenia się  młodzieży tj. klatki schodowe, lokale, dyskoteki. Policja za pośrednictwem

swojego rzecznika prasowego, w czasie audycji w „Radiu Piekary”,  poinformuje o występujących zagrożeniach oraz

promować  będzie bezpieczne zachowania. Omówiono zadania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego. Główne działania Straży Miejskiej to: 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poinformował  o planie kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku.

Jednocześnie poinformował,  że w roku 2010 planuje przeszkolić  przedstawicieli organizatorów wypoczynku dzieci

i młodzieży w mieście, w sprawie przekazywania dokumentacji dot. ochrony przeciwpożarowej danego obiektu.  

3. Przyjęto informację na temat kontroli boisk, placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował,  że kontroluje placówki, w których odbywają się półkolonie,

place zabaw, boiska itp. Ze względu na ograniczone zaplecze kadrowe nie jest niestety w stanie przeprowadzić  kontroli

wszystkich placów zabaw zlokalizowanych w mieście. Zaproponowano, by PINB wystąpił  z pismem do wszystkich

zarządców o przeprowadzenie kontroli swoich placów zabaw i urządzeń,  pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa

dla korzystających z nich, oraz przesłali protokoły pokontrolne do PINB.  

4. Uzyskano informację na temat akcji Oddziału Powiatowego WOPR w Piekarach Śląskich dot. edukacji bezpiecznych

zachowań  nad wodą  oraz realizacji kontroli akwenów wodnych w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji

pozarządowych 

Przedstawiono informację dot. edukacji bezpiecznych zachowań nad wodą oraz realizacji kontroli akwenów wodnych

w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

w bieżącym roku. Oddział  Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadził  szkolenia w roku

2007 i 2008 (łącznie 4500 uczniów szkół  podstawowych, ponadpodstawowych i średnich), naukę  pływania na basenie

krytym „Andaluzja”  dla dzieci, oraz zorganizowano dwa weekendowe, wyjazdowe szkolenia nauki pływania do Zielonej.

W roku bieżącym konkursem objęto dzieci we wszystkich przedszkolach. Przez cały okres wakacji ratownicy WOPR-u

będą  patrolować  akweny wodne na terenie Miasta i terenach przyległych tj. Chechło i Kozłowa Góra. Poinformowano

Komisję  o kontynuacji programu „Bezpieczne życie”,  propagującego bezpieczne formy zachowań  w domu i na wolnym

powietrzu. W bieżącym roku Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego UM programem objął uczniów klas pierwszych szkół

podstawowych. Szkołom przekazano odpowiednie materiały dla uczniów oraz informatory dla rodziców.  

5. Ponadto 

Przypomniano wymogi, jakie muszą spełniać  dokumenty, które należy dostarczyć  do wniosku w sprawie wystąpienia

o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Omówiono przygotowania służb do zabezpieczenia imprez

masowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury („Przebojowe lato z Radiem Piekary” w dniach 27.06-28.06 br., „Dni

Miasta”  w dniach 11.07-12.07 br.). Przypomniano, że zostały wprowadzone objazdy w mieście w związku z organizacją

imprez masowych. W związku z długookresowymi i obfitymi opadami deszczu przedstawiono informację o zabezpieczeniu

w sprzęt przeciwpowodziowy tj. motopompy, worki, piasek itp. Poinformowano, że stan rzeki Brynicy jest stabilny i na

bieżąco Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego jest w kontakcie z dyspozytorem Zapory Wodnej w Kozłowej Górze, na

bieżąco kontaktuje się także Kierownikiem Zapory w Kozłowej Górze. Zapewniono o stabilizacji zrzutów wody z Zapory.  

IV. W dniu 3 listopada 2009 roku: 

1. Przyjęto informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - prewencja dot. zachowań kibiców na stadionach i poza nimi, 

Komendant Miejski Policji przedstawił  informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji

dotyczących bezpieczeństwa dzieci   i  młodzieży. Poinformowano obecnych, że do real izacj i  zadań  związanych

z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem

rozpoznania na terenie Miasta, w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”.  Celem funkcjonalnym przedmiotowego

Zespołu jest sporządzanie analiz zagrożeń  bezpieczeństwa imprez sportowych, praca operacyjna ukierunkowana na

rozpoznanie pseudokibiców, objęcie zainteresowaniem operacyjnym środowisk, których członkowie mogą  stwarzać

potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa imprez sportowych, pomoc innym jednostkom w prowadzeniu działań

w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych itp. Zgodnie z prowadzonym przez Komendę  rozpoznaniem środowiska

kibiców na terenie Miasta ujawniono i zidentyfikowano 110 kibiców Górnika Zabrze oraz 170 kibiców Ruchu Chorzów,

regularnie lub sporadycznie wyjeżdżających na mecze piłki nożnej odbywającej się  na stadionach w Zabrzu i Chorzowie

oraz na mecze wyjazdowe tych drużyn. Komendant Miejski Policji poinformował, że na chwilę obecną na terenie Miasta nie

zostały zarejestrowane oficjalnie zrzeszenia kibiców klubów sportowych biorących udział  w rozgrywkach piłki nożnej. Pięciu

mieszkańców Miasta posiada zakaz wstępu na masowe imprezy sportowe w postaci meczów piłkarskich na terenie Polski.

Poinformowano Komisję o realizacji działań profilaktycznych wśród dzieci szkół  podstawowych oraz młodzieży gimnazjów.

Funkcjonariusze Zespołu ds. kibiców wraz z dzielnicowymi przeprowadzili 10 spotkań  z młodzieżą,  na których

przedstawiano zagadnienia związane z kulturalnym zachowaniem się  podczas imprez masowych oraz zachowań

w miejscach publicznych. Spotkania te prowadzone będą systematycznie przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji

celem podnoszenia świadomośc i  młodzieży szkolnej. Poinformowano Komisję,  że Komenda Miejska Policji przy

współpracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie (Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział  Edukacji, Rzecznik Prasowy,

Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich) oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przygotowuje propozycję

zorganizowania programu profilaktyczno – prewencyjnego „Krok po kroku do EURO 2012”,  którego celem jest edukacja

w zakresie kształtowania właściwych postaw podczas kibicowania, podniesienie wiedzy na temat Mistrzostw Europy

w piłce  nożnej. Program ten przeprowadzono po raz pierwszy w gimnazjach Zabrza w roku szkolnym 2008/09.

Poinformowano Komisję  o spotkaniu z nauczycielami wychowania fizycznego szkół  gimnazjalnych, poświęconemu

udziałowi w w/w programie, które miało miejsce 2 listopada br. 19 listopada br. na hali „Olimpii Piekary”  odbędą  się

rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt szkół  gimnazjalnych, które będą traktowane, jako pilotaż  programu „Krok po kroku do

EURO 2012”.  Prezydent Miasta polecił,  by zorganizować  spotkanie z dyrektorami gimnazjów, celem zapoznania

z Programem i warunkami uczestnictwa szkół  w jego realizacji. Poinformowano Komisję  o zmianie ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych, która nakłada nowe obowiązki na organizatorów imprez masowych oraz na służby

porządkowe i organy samorządu terytorialnego.  

2. Informacja na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  - działania podjęte w celu edukacji dzieci w sprawie bezpiecznych zachowań na ulicy

(akcja „ Bezpieczna droga do szkoły”), 

Komendant Miejski Policji przedstawił  działania podjęte przez funkcjonariuszy w celu edukacji dzieci w sprawie

bezpiecznych zachowań  na ulicy. Funkcjonariusze KMP odbyli 52 spotkania z dziećmi   i  młodzież ą  w szkołach

i przedszkolach, których celem była nauka bezpiecznych zachowań  i 18 spotkań  zorganizowano w ramach działań

„Bezpieczna droga do szkoły”. Ponadto poinformowano, iż  zakończenie programu „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach

akcji „2009 rok pieszego”  wraz z rozstrzygnięciem stosownego konkursu plastycznego odbędzie się  13 listopada br.

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich.  

3. Przyjęto informację na temat remontów ulic: Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, Ziętka w celu poprawy

bezpieczeństwa uczestników ruchu. Stan przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku

z budową autostrady A1. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przedstawił  informacje na temat

prowadzonych prac remontowych ulic w Mieście, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Rozpoczęte inwestycje - remont ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja i Ziętka, oraz skrzyżowania

Sadowskiego z DK4 przebiegają  według harmonogramu prac i ich zakończenie nastąpi zgodnie z zawartymi umowami.

Firma „DROGOPOL”,  która realizuje w Mieście te inwestycję,  informuje użytkowników ruchu drogowego o utrudnieniach

w ruchu. Podczas prowadzonych prac remontowych ulic, prowadzono również  remonty przez inne instytucje tj. MPWiK

w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz firmę  Vattenfall dot. przebudowy linii średniego napięcia. Poinformowano

Komisję  o stanie przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z budową  autostrady A1 -

przeprowadzono spotkanie w celu omówienia wjazdów i wyjazdów samochodów ciężkich z terenu prowadzonych prac

budowy w/w inwestycji dot. ul. Czołgistów oraz ul. Solidarności. Zgodnie z projektem inwestor ma zapewnić  miejsca

czyszczenia pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę  miejska oraz droga miejska ma być  na bieżąco

czyszczona. Polecono naczelnikowi IR egzekwowanie mycie aut wyjeżdżających z budowy. Straż Miejska, zwróciła uwagę,

że firmy prowadzące remonty dróg nieodpowiednio oznakowują  te roboty np. na ul. Bytomskiej, Tarnogórskiej. Prezydent

Miasta polecił Straży Miejskiej sporządzanie na bieżąco informacji o w/w nieprawidłowościach oraz egzekwowanie porządku

w czasie prac remontowych.  

4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wydała opinię  na temat wniosku Polskich Salonów Gier Sp. z o. o. z siedzibą

w Krakowie, ul. Szablowskiego 3/1, w sprawie lokalizacji salonu gier przy ul. K. Miarki 23. 

Sekretarz Miasta Piekary Śląskie, zreferowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.

Szablowskiego 3/1, w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu użytkowym

położonym w Piekarach Śląskich ul. K. Miarki 23. Komisja zapoznała się z wnioskiem Spółki z dnia 20 sierpnia 2009 r. oraz

załączonymi opiniami: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Miejskiego Rzecznika

Konsumentów Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Po dyskusji

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

5. Przedstawiono informację na temat V Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy”,  która miała miejsce w dniach 22-

23 października br. w Warszawie. 

Ze strony Piekar Śląskich uczestniczyło w niej 6 osób. Uczestnicy w/w konferencji wzbogacili się o wiedzę w zakresie

sposobów reagowania na agresję wśród młodzieży. Zaproponowano, by materiał  z w/w konferencji w sprawie agresji wśród

młodzieży został przekazany wszystkim pedagogom i psychologom szkolnym.  

6. Przedstawiono informacje na temat sprawozdań liderów grup Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 za I półrocze 2009 r. 

7. Ponadto 

Poinformowano Komisję,  że w dniu 3 listopada br. w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich rozpoczął się  strajk

personelu. Komendant Miejski PSP poinformował  Komisję o projekcie obsługiwania przez Miasto Piekary Śląskie telefonu

alarmowego 112 z terenu miast Piekary Śl. i Bytom. Funkcjonujący CPR zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt

komputerowy i łączności.  

- w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 64,6% i był  niższy o 0,9% w stosunku do roku 2007 oraz o 16,8% wyższy

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł  63,4% i był  wyższy o 5,4% niż  w roku 2007 i wyższy o 24,9% od

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 94,6% i była taka sama jak w roku ubiegłym

oraz wyższa o 12,3% od średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność  wyniosła 99,9% i była wyższa o 0,3% od ubiegłorocznej oraz

o 4,4% wyższa od wojewódzkiej. 

a) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym, w tym pomoc finansowa, organizacja spotkania wigilijnego osób starszych

i samotnych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania realizowana podczas wywiadów

środowiskowych u osób starszych, 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  - realizacja poprzez programy i profilaktykę  uzależnień  od alkoholu, środków

odurzających, tytoniu np. radzenie sobie ze stresem i agresją,  organizacja konkursów i zawodów w Punktach

Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach wsparcia dziennego z elementami

propagującymi bezpieczeństwo i bezpieczne zachowania, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń ładu i porządku publicznego - realizacja poprzez

współpracę instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Strażą Miejską, Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - realizacja poprzez lokalny program przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, realizacja procedury "Niebieska Karta", współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów

konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, opracowano i wydano poradnik "Wiem gdzie" dla osób doświadczających

przemocy w rodzinie, rozdawany bezpłatnie, wydany w ramach środków finansowych otrzymanych w wyniku

konkursu realizowanego w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej", prowadzenie grupy wsparcia dla

osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie; realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców

przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych z Krajowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci -

realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”  w żłobku, przedszkolach,

szkołach, także rodziny skorzystały z pomocy finansowej na zakup żywności. 

b) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, który tworzy grupa szkolnych pedagogów zatrudnionych

we wszystkich szkołach; koordynują zadania dotyczące szkolnego bezpieczeństwa i porządku. Były to między innymi:

Ze zdecydowanie pozytywną  oceną  spotkało s ię  wprowadzenie do większości szkół  monitoringu wizyjnego.

Pedagodzy i inni pracownicy szkół  potwierdzają,  że w znacznym stopniu ograniczone zostały zjawiska palenia

papierosów, wyjścia z budynku szkoły, bójki i utarczki na korytarzach. Wszystkie te działania przyniosły pożądany

skutek, ale nie rozwiązują  do końca problemu bezpieczeństwa i porządku w placówkach. Dyrektorzy zgłaszają

potrzeby w zakresie: 

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje w ramach lekcji wychowawczych dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych,

promujące zdrowy styl życia, dbałość o własne zdrowie, 

- wzmożone dyżury nauczycielskie oraz dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- wprowadzenie identyfikatorów wśród młodzieży gimnazjalnej,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- wyposażenie szkół w testy służące do rozpoznawania narkotyków,

- realizacja programów profilaktycznych.

- zatrudnienia pracownika ochrony,

- zmiany prawa oświatowego w zakresie możliwości stosowania kar w postaci zawieszenia ucznia lub wydalenia ze

szkoły. 

c) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Komisja zebrała się w 2008 r. 13 razy, zaopiniowała

97 wniosków, w tym 20 projektów zmiany organizacji ruchu. Przedstawiono skład komisji oraz zakres robót w Mieście,

jakie zostały wykonane, jak i będą realizowane w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Roboty będą

prowadzone jednocześnie w kilku dzielnicach, co stanowić będzie utrudnienia w ruchu drogowym. 

d) sprawozdanie z działań zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: W roku 2008 zajmowano się

niepłaceniem rachunków za wywóz nieczystośc i  bądź  brakiem takich umów (kontrolą  objęto  Dąbrówkę  Wielką,

Brzeziny, Szarlej, Brzozowice-Kamień)  prowadzeniem handlu przy ulicy Krupy, nasileniem kontroli wywozu odpadów

przez samochody wielkogabarytowe, przygotowaniem do Akcji Zima, oceniono zmiany sposobu prowadzenia handlu

w okresie pielgrzymek. Zajmowano się problemem wyprowadzania psów. 

e) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2008 r. Prace Zespołu obejmowały: 

Przedstawiono statystykę działań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

- aktualizację składu osobowego w myśl zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- opracowanie instrukcji i procedur niezbędnych do sporządzenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego,

- dokonanie analizy i oceny zabezpieczeń  przeciwpowodziowych rzeki Brynicy i Szarlejki, aktualizację  danych

dotyczących stanu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, 

- koordynację  sprawnego przebiegu pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców oraz kobiet i niewiast do Matki Bożej

Piekarskiej, 

- ocenę  i doskonalenie zasad koordynacji działań  współpracy pomięd z y  służbami miejskimi w działaniach

dotyczących usuwania skutków zanieczyszczenia dróg substancjami ropopochodnymi, 

- odbyto posiedzenie PZZK oraz Wydziałów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, na którym oceniono przygotowania do

zapewnienia bezpieczeństwa osób w związku z obchodami święta Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych, 

- członkowie PZZK wzięli udział w ćwiczeniach w zakładzie NOMAX,

- opiniowano wnioski dotyczące uzgodnienia lokalizacji projektowanych budynków położonych na działkach Strefy

Aktywności Gospodarczej przy ul. Podmiejskiej, 

- na bieżąco i stosownie do potrzeb realizowano inne zadania dotyczące nadzoru nad działaniami obrony cywilnej,

ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego, a także nadzorowano pracę MCZK, 

- wciąganie do grup pseudofanów coraz młodszej grupy dzieci i młodzieży,

- grupowania się  przed wyjazdami kibiców Ruchu Chorzów w rejonie restauracji „Imperium”  przy ul. Skłodowskiej,

a kibiców klubu Górnik Zabrze w rejonie dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II, 

- zachowania pseudokibiców w autobusach,

- powrotów z meczów, kiedy to następują dewastacje mienia np. wiat autobusowych, koszy na śmieci itp.

- porozumiewać  się wydając ziny (Widzew Łódź  – „Widzewiak”,  ŁKS Łódź  - „ŁKSsiak”,  Legia Warszawa - „Forza Legia”

itp.); 

- na terenie całego kraju wydawać  miesięcznik „To My Kibice”,  w którym można znaleźć  opisy grup kibiców, ligę ultras,

dużą ilość zdjęć opraw meczy, krótkie wzmianki o awanturach lub „ustawkach” kibiców, itp.; 

- organizować ogólnopolskie zjazdy Klubów Kibica - aktualnie najczęściej w formie turniejów piłkarskich dla kibiców;

- „kroić barwy”, traktując zdobyte szaliki, flagi itp. jako trofea;

- wykonywać tatuaże na ciele o tematyce hools (nazwa bojówki, logo klubu).

- spadek liczby wykroczeń w obszarze monitorowanym,

- polepszenie możliwości karania sprawców wykroczeń,

- szybkie reagowanie na łamanie prawa i porządku,

- podbudowa pracy służb w czasie pielgrzymek,

- możliwość archiwizacji materiałów - materiał dowodowy pozwalający ujawnić sprawców zdarzeń.

- 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 bezpiecznych zachowań,  w tym szczególnie wśród

dzieci i młodzieży, 

- monitorowaniu kontroli obiektów (realizowanych przez Państwową  Straż  Pożarną,  Inspekcję  Nadzoru Budowlanego,

Policję), w których planowany jest zorganizowany wypoczynek, oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu

i rekreacji (place zabaw, boiska, itp.), 

- włączenie do akcji funkcjonariuszy straży miejskiej.

- prowadzenie kontroli miejsc, w których mogą przebywać  osoby postronne, głównie w godzinach wieczorowo-nocnych, tj.

obiekty szkolne, obiekty MOSiR-u, Kopiec Wyzwolenia, place zabaw, parki, reagując na przypadki spożywania alkoholu,

niszczenia mienia, zakłócenia ładu i porządku publicznego, 

- patrolowanie przez patrole rowerowe i zmotoryzowane, okolic dzikich kąpielisk,

- zapewnienie porządku publicznego w miejscach zorganizowanego wypoczynku (półkolonie),

- reagowanie na stwierdzone przypadki rozbijania namiotów i palenie ognisk w miejscach ustronnych,

- uczestnictwo w zabezpieczaniu festynów,

- prowadzenie, na zaproszenie organizatorów wypoczynku, pogadanek na temat bezpieczeństwa i bezpiecznych

zachowań. 

a) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego, m. in.: 

Przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania wskazuje

na spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach, na co wpływ ma monitoring miejski. Poinformowano

o działaniach Rewiru Dzielnicowych, Wydziału Ruchu Drogowego, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji

w Katowicach. Wysoko oceniono współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, w szczególności z Urzędem Miasta.  

- 30 spotkań Zespołu ds. Koordynacji Służby Zewnętrznej, 7 narad kierownictwa dot. wykonania zapisów „Programu

Przeciwdziałania…” 

- wyniki w zakresie efektywności ścigania przestępstw 

w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 71,3% (w I połowie 2008: 74,7%),  

w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł 78,3% (w I połowie 2008: 72,4%),  

w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 97,9% (w I połowie 2008: 95,2%),

w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność wyniosła 99,8% (w I połowie 2008: 100%).  

- stan bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania obrazuje analiza przeprowadzonych

interwencji: 9295 w 2006 r., 8131 w 2007 r., 6979 w 2008 r., 3155 w I półroczu 2009 r. 

- przeprowadzano spotkania z mieszkańcami, mające na celu edukację w zakresie bezpiecznych zachowań,

- obsługa monitoringu miejskiego przekazała  d yżurnym KMP 114 interwencji dot. naruszeń  prawa, 57 razy

powiadamiano partole Wydziału Ruchu Drogowego o ujawnionych wykroczeniach. 

b) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym – finansowa (na bieżąco), edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu

zamieszkania realizowana podczas wywiadów środowiskowych u osób starszych, usługi opiekuńcze - 127 osób,

pobyt w dziennym Domu Pomocy Społecznej - 30 osób, 

- bezpieczeństwo dzieci   i  młodzieży  - realizacja programów profilaktyki uzależnień  od alkoholu,  środków

odurzających, tytoniu w Punktach Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach

wsparcia dziennego, realizacja działań w zakresie radzenia sobie z agresją, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń   ładu i porządku publicznego - współpraca

instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą

Miejską,  Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności; objęto pomocą

18 osób bezdomnych, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - opracowanie „Lokalnego programu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich na lata 2009-2015”,  realizacja procedury "Niebieska Karta" (54 rodziny),

współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, prowadzenie grupy

wsparcia dla osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie (uczestniczyło 50 osób); realizacja programu

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych

z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym

ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci - realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa

w zakresie Dożywiania” (2269 osób, także dorośli). 

c) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: 

Działania przynoszą pożądany skutek, ale nie rozwiązują problemów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży do końca.

Problemem jest dewastacja urządzeń zabawowo-sportowych na terenach zielonych wokół placówek.  

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych, promujące zdrowy styl życia, dbałość

o własne zdrowie, 

- wzmożone i często kontrolowane dyżury nauczycielskie,

- dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- realizacja programów profilaktycznych.

d) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 

Komisja zebrała  s ię  w omawianym okresie 6 razy, zaopiniowała 57 wniosków, w tym 14 projektów zmiany

organizacji ruchu. Zdecydowana większość spraw dotyczyła porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Opiniowano

3 wnioski w sprawie progów zwalniających.  

e) sprawozdanie z działań  zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: Zespół  obradował  15

czerwca i zajmował  się:  sprawą  kontroli posesji pod względem posiadania aktualnych rachunków za wywóz

nieczystości, handlem przy ul. Krupy, utworzenia parkingu przy ul. Gen. Ziętka, problemem dewastacji elewacji

budynków przez napisy, wyprowadzania psów. 

f) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prace Zespołu obejmowały: 

Informacje zostały przyjęte przez Komisję.  

- posiedzenie poświęcone koordynacji działań  podejmowanych przez służby, inspekcje, placówki edukacyjne

i organizacje pozarządowe, celem zapewnienia właściwego przygotowania oraz realizacji poszczególnych

przedsięwzię ć  zapewniających bezp ieczny wypoczynek dz iec iom  i  młodzieży ,   j a k   r ówn i eż  turystom

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez Miasto, 

- Od 14 stycznia do 12 lutego 2009 r. monitorowano pod kątem skażenia środowiska i uciążliwości dla mieszkańców

działania prowadzone podczas gaszenia przez jednostki OSP i PSP podpowierzchniowego pożaru pokopalnianych

osadników w Dąbrówce Wielkiej 

- w dniu 30.04.2009 r. odbyło się  posiedzenie, którego celem było omówienie zagrożenia pandemią  grypy A/H1N1

i oceną  realizowanych w tym zakresie zadań  przez podmioty (wg „siatki bezpieczeństwa”)  do tego celu powołane

w przypadku ujawnienia podejrzenia wystąpienia osoby zarażonej wirusem "świńskiej grypy" na terenie Miasta

i terenach sąsiednich. Stroną wiodącą w przypadku w/w zagrożenia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Bytomiu, 

- omówiono zabezpieczenie pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r,

- w związku z pismem Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

dokonano oceny, że teren szpitala nie leży w obszarze terenów zalewowych rzek przepływających przez Miasto.

Zwrócono uwagę na zagrożenia podstopień związanych z intensywnymi opadami, 

- wspólnie z przedstawicielami Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wodnych w Katowicach, B.T. Gliwice,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz MPWiK dokonano oceny zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki

Brynicy i Szarlejki. 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 

mgr inż. Stanisław Korfanty 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2009 roku. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w roku 2009 obradowała w dniach 27 lutego, 27 maja,

26 czerwca oraz 3 listopada.  

Tematy omawiane na spotkaniach:  

I. W dniu 27 lutego 2009 roku:  

1. Oceniono sposób wypełnienia zapisów porozumienia pomięd z y  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji

a Prezydentem Miasta Piekary Śląskie w zakresie funkcjonowania Oddziałów Prewencji Policji, przyjęto sprawozdanie

z realizacji planu pracy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich za 2008 rok.  

Przedstawiono działania Policji w ramach "Programu przeciwdziałania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywateli i porządku publicznego na lata 2008-2010", służące podniesieniu jakości i efektywności pracy policji i prowadzące

do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Po przeprowadzeniu analizy wyników stwierdzono, że

wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępstw ogółem wyniósł 81,7% i był wyższy o 5,5% w stosunku do roku 2007 oraz

wyższy o 21,7% od średniej wojewódzkiej: 

Przedstawiono również  analizę  stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania,

z której wynika, że w roku 2008 odnotowano spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach. Miał  zapewne na to

wpływ coraz lepiej funkcjonujący monitoring miejski, który w znacznym stopniu poprawił  stan bezpieczeństwa w miejscach

instalacji kamer, a jednocześnie przyczynił  się  do ustalenia i zatrzymania kilku sprawców przestępstw. Funkcjonariusze

Rewiru Dzielnicowych w celu poprawienia stanu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przestępczości na terenie Miasta

zorganizowali i uczestniczyli w 21 działaniach własnych, jak również  uczestniczyli w działaniach organizowanych przez

inne komórki Komendy Miejskiej Policji. W 2008 roku Sekcja Ruchu Drogowego zorganizowała i przeprowadziła szereg

wzmożonych działań  kontrolno-prewencyjnych, w szczególności działania pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ,  ALKOHOL,

NARKOTYKI oraz PASY. W 2008r. ważną rolę, na skutek podpisania porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Piekary

Śląsk im a  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji, pełniły patrole piesze (uważane za najskuteczniejsze)

funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Omówiono statystykę zdarzeń drogowych. Wysoko oceniono rolę

patroli pieszych zarówno ze Straż  Miejską,  jak również  z OPP w Katowicach. Wyznacznikiem bezpieczeństwa w Mieście

jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

2. Omówiono sposób realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich, Policja

przedstawiła propozycję  realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich.

Zaplanowano wspólne działania UM Piekary Śląskie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, KZK GOP, Kościoła oraz Radia

Piekary i TVP Katowice. Planowane są  prelekcje, pogadanki z mieszkańcami.  W ramach „Dni Miasta”  będzie

przeprowadzona akcja profilaktyki i ochrony pieszych. Zgłoszono propozycje oznakowania dla pieszych, kontroli zachowań

kierowców w rejonie przejś ć  dla pieszych, np. przy udziale monitoringu miejskiego. Szczególną  uwagę  zwrócono na

przejście dla pieszych w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Brzezinach Śląskich (do momentu uruchomienia

w tym miejscu wzbudzanej sygnalizacji przy przejściu dla pieszych).  

3. Zaprezentowano sprawozdania z wykonywania w roku 2008 zadań  nałożonych przez „Program Przeciwdziałania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010", 

4. Ponadto 

Poruszono kwestię  wagarujących uczniów; stwierdzono, że rodzice uczniów są ustawowo zobowiązani do tego, aby

uczeń  chodził  do szkoły. Po przekroczeniu 50% godzin nieobecności w miesiącu, szkoła  „alarmuje" rodziców, po czym

nakładana jest grzywna na rodziców. Z praktyki wynika, że sytuacja ta dotyka przede wszystkim rodzin patologicznych,

gdzie trudno wyegzekwować  zarówno troskę  o wagarujące dziecko, jak i nałożoną grzywnę,  Zwrócono uwagę,  aby służby

miejskie zajęły  s ię  intensywniej sprawą  parkowania w miejscach uprzywilejowanych dla osób niepełnosprawnych,

Zauważono koniecznoś ć  monitorowania przejazdu autobusami linii 164 agresywnych grup młodzieży. Poinformowano

zebranych o licznych akcjach PSP i OSP związanych z obfitymi opadami śniegu i usuwaniem powstałych niebezpiecznych

nawisów na dachach budynków.  

II. W dniu 27 maja 2009 roku: 

1. Przedstawiono sytuację  i propozycję  rozwiązań  dot. narastającego problemu niszczenia mienia i innych zachowań

chuligańskich pseudokibiców, w szczególności Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze.  

Zaprezentował  zdjęcia wykonane w maju 2009 r., które przedstawiały problem niszczenia mienia tj. w szczególności

napisów na elewacjach budynków mieszkalnych, placówek oświatowych, ogrodzeniach itp. W Kozłowej Górze, na Oś.

Wieczorka oraz Piekarach i Szaleju widoczne są  napisy pseudokibiców klubu Górnik Zabrze, natomiast w Kamieniu, Oś.

Powstańców, Brzezinach Śl. I Dąbrówce Wielkiej – napisy pseudokibiców klubu sportowego Ruch Chorzów. Zwrócono

uwagę na następujące kwestie: 

Policja przedstawiła informację z rozpoznania zjawisk chuligańskich pseudokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze

m.in. w związku z problemem niszczenia elewacji budynków na terenie poszczególnych dzielnic Miasta Piekary Śląskie

w okresie od.01.01. do 25.05.2009 r. Poinformowano, iż do realizacji zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem

informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem rozpoznania na terenie Miasta,

w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”  składający się  z grupy rozpoznania kryminalnego oraz powiatowego

punktu kontaktowego. Przedstawiono ocenę  realizacji zadań  realizowanych przez funkcjonariuszy tut. Komendy w celu

zabezpieczenia imprez masowych w okresie rozgrywek piłki nożnej sezonu ligowego 2008/2009. W zakresie zachowań

aspołecznych subkultury pseodokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze na terenie Miasta funkcjonariusze w roku 2009

odnotowali 16 przypadków niszczenia mienia poprzez nanoszenie napisów, niszczenia znaków drogowych. Zatrzymano

4 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Policja poinformowała Komisję,  że problem pseudokibiców

w mieście Piekary Śląskie nie stanowi dużego zagrożenia. Zwrócono uwagę  na przypadki niszczenia napisów elewacji

budynków, które nie miały związku z działaniem grup pseudokibiców. Podkreślono, że funkcjonariusze Policji stale

kontrolują  pseudokibiców. Ponadto zwrócono uwagę,  że mieszkańcy niechętnie współpracują  lub powiadamiają  Policję

o zdarzeniu niszczenia mienia publicznego czy o innych chuligańskich wyczynach. Przekazano informacje na temat

działalnośc i   r óżnych fanklubów. Największym zagrożeniem dla przeprowadzenia sportowej imprezy masowej są

paradoksalnie sami kibice, oczywiście nie wszyscy, ale grupa najczęściej zwana pseudokibicami lub szalikowcami.

Odznaczają się oni wyjątkowo agresywnymi cechami zachowania takimi jak: brutalność, wandalizm i wulgaryzm językowy,

a kibicowanie określonej drużynie stanowi czynnik grupowej tożsamości (mało istotny jest wynik sportowy natomiast liczy

się to, czy dana grupa potrafi się wyróżnić  wobec innych tego typu grup kibiców). Dla tych ludzi sam mecz nie jest formą

rozrywki, ale okazją  do wyrażenia swojej nienawiści do innych kibiców i zdobycia respektu wobec siebie i grupy, którą

reprezentują.  Z biegiem czasu skinheadzi zniknęli z naszych stadionów, ale wywarli największy wpływ na zwyczaje

i ideologię pseudokibiców, którzy wzorem skinheadów zaczęli: 

Polskich kibiców możemy podzielić  na grupy: ultras, hools, piknik, przeszczepy. ULTRASI – to kibice lub

zorganizowana grupa kibiców, którzy zajmują  się oprawą  meczy i dopingiem (fajerwerki, race, flagi). Kibice ci zazwyczaj

noszą koszulki klubowe, szaliki, czapki. Zajmują się  prowadzeniem stron internetowych swoich klubów. Są członkami lub

założycielami stowarzyszeń kibiców. Do takiej grupy może należeć  każdy, bez względu na wiek, płeć,  zawód pochodzenie

wystarczy, że opłaca składki i pomaga przy oprawie meczu itp. HOOLS – kibice, którzy są  aktywnymi członkami tzw.

„bojówki”  i biorą  udział  w bójkach kibiców, tzw. „ustawkach”.  Zazwyczaj biorą  również  udział  w napaściach na członków

służb porządkowych i funkcjonariuszy Policji. Praktycznie grupy takie istnieją przy każdym klubie piłkarskim w większych

miastach jak i małych miasteczkach. Do takiej grupy kibiców nie ma możliwości zapisania się  lub przyłączenia tylko

dlatego, że jest  s ię  kibicem danej drużyny. W skład grupy można dostać  się  poprzez: branie udziału w meczach

wyjazdowych, bronienie barw klubowych, bez względu na okoliczności stawanie w obronie innego kibica, bycie sprawnym

fizycznie, stawianie grupy na pierwszym miejscu, bycie gotowym do poświęceń na rzecz członków grupy. PIKNIK – kibic,

który nosi barwy klubowe, ale przychodzi na mecz, kiedy drużyna odnosi zwycięstwa, nie zajmuje się  czynnym

kibicowaniem. PRZESZCZEP – kibic, który często zmienia drużynę,  której kibicuje. Przedstawiono informację  na temat

dewastacji mienia. Najwięcej strat finansowych, które ponosi Miasto, to wydatki za usunięcia graffiti z elewacji budynków

oraz dewastacje znaków drogowych, wiat autobusowych. Koszt usunięcia graffiti z powierzchni niezabezpieczonych, czy

porowatych to, zgodnie z przedstawioną ofertą cenową,  83,00 zł/m². Zwrócono się z prośbą,  by Policja zbierając materiały

dowodowe np. w sprawie niszczenie mienia, uwzględniała wydatki ogółem poniesione przez Miasto, tzn. nie tylko koszty

użytego materiału do usunięcia szkody, ale również  koszty robocizny i dojazdu wykonawcy, który usuwa szkodę.

Wystąpiono z sugestią  do Policji, aby zniszczenie znaku drogowego, traktować  zgodnie z obowiązującym kodeksem

wykroczeń,  jako np. niszczenie mienia komunalnego oraz zagrożenie życia (bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Podsumowując dyskusję,  zauważono, że starsi mieszkańcy Miasta sygnalizują  m.in., że boją  się  chuliganów i grup

młodzieży, nie czują się bezpiecznie. W związku z powyższym zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia współpracy

prewencyjnej z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu Miasta.  

2. Przedstawiono informację na temat zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej.

Oceniono rozwiązania dotyczących handlu podczas pielgrzymek do Matki Boskiej Piekarskiej. 

Przedstawiono informację  na temat zorganizowanego spotkania dotyczącego zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn

i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. W dniu 08.05.2009 r. w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Piekarach Śląskich odbyło się  spotkanie poświęcone omówieniu zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców

do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r. W naradzie udział  wzięli przedstawiciele: KM PSP, KM Policji, Straży

Miejskiej, ZGK, Referatu Gospodarki Komunalnej UM, Wydziału Finansowo-Podatkowego UM, Rzecznik Prasowy UM,

Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UM. W czasie spotkania omówiono

porządkowo-organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące sprawnego przebiegu pielgrzymki. Ustalono miejsca rozlokowania sił:

Policji, Straży Miejskiej, Straży  P ożarnych i pogotowia ratunkowego. Poinformowano, że ul. Bytomska zostanie

udekorowana flagami narodowymi, maryjnymi i kościelnymi, pielgrzymów witać  będą  banery „WITAMY PIELGRZYMÓW

SZCZĘŚĆ  BOŻE”.  Ustalono wprowadzenie zakazu poruszania się  pojazdów na ul. Bytomskiej (poza samochodami

uprzywilejowanymi służb) od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II. Zakaz handlu,

obowiązywał  będzie przy ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lipami do skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka.

Umieszczone zostaną tabliczki informujące o odholowywaniu pojazdów z ulicy Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Bytomską

do ul. Papieża Jana Pawła II. oraz dot. działalności handlowej przy ul. Bytomskiej: „HANDEL WYŁĄCZNIE DLA

POSIADACZY ZEZWOLEŃ URZĘDU MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE" (zostaną umieszczone po obydwu stronach ulicy, na

krańcach strefy handlu oraz na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego). Wyznaczono parkingi: przy ul. K. Miarki – samochody

osobowe, ul. Graniczna (40-50 autokarów), ul. Czołgistów – autokary i samochody osobowe, parking przy Kopcu

Wyzwolenia - autokary i samochody osobowe. Ulotki informacyjne dla pielgrzymów, wydane przez Wydział Bezpieczeństwa

Publicznego, wzorem roku ubiegłego, będą  rozdawane przez funkcjonariuszy KMP. Funkcjonariusze czuwać  będą  nad

bezpieczeństwem i porządkiem, zgodnie z opracowanym planem zabezpieczenia. Ponadto Komenda Miejska Policji

i funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolować  będą  sprzedaż   środków „pirotechnicznych" osobom nieletnim.

Poinformowano Komisję o wzmocnionym składzie osobowym dyżuru w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które

zapewnia koordynację informacyjną  pomiędzy służbami współdziałającymi w dniu Pielgrzymki. Monitoring wizyjny spełnia

rolę narzędzia wsparcia działań Policji i Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów. Podkreślono

pozytywne opinie dotyczące pozwoleń  na handel podczas pielgrzymek, wydawanych w Wydziale Inwestycji i Remontów

UM. Ich efektem jest bezkonfliktowe zajmowanie miejsc przez sprzedawców.  

3. Zaprezentowano informację na temat funkcjonowania monitoringu miejskiego w roku 2008. Po dobudowaniu w 2008 roku

2 kamer w okolicach Bazyliki NMP, system monitoringu wizyjnego obejmuje 14 kamer umieszczonych w centrum Miasta

(11), Oś.  Wieczorka (2) i Brzozowice-Kamień  (1). Podkreślono dobre funkcjonowanie i efekty, jakie niesie z sobą

monitoring: 

4. Ponadto 

Poinformowano Komisję o działaniach podjętych na terenie Miasta w związku z wystąpieniem przypadków „świńskiej

grypy”  na terenie Polski - spotkanie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miało miejsce w dniu 30

kwietnia 2009 r.  

III. W dniu 26 czerwca 2009 roku: 

1. Informacja dotycząca form zorganizowanego wypoczynku niestacjonarnego w Piekarach Śląskich. Zapoznano

zebranych z treścią  pisma Wojewody Śląskiego nr ZK/III/5030/15/09 z dnia 10 czerwca 2009 r., o rozpoczętych

w Województwie Śląskim działaniach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”  w dniach 19.06. do 1.09.2009 r.

Przedstawiono główne kierunki działań  służb, inspekcji, organów administracji niezespolonej, a także organizacji

pozarządowych: 

Przedstawiono wykaz placówek oświatowych, w których planowane jest zorganizowanie półkolonii, program działań

Miejskiego Domu Kultury oraz innych placówek kulturalnych w okresie wakacyjnym 2009 r. W ramach programu ”Akcja lato

w mieście”  zorganizowano zajęcia świetlicowe: plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz sportowe. Przy współpracy

z Miejskim Ośrodkiem Sporu i Rekreacji organizowane będą  wycieczki na basen, kina, itp. Dzielnicowy Dom Kultury

w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, Ośrodek Kultury „Andaluzja” organizować będą półkolonie.  

2. Poinformowano o formach zabezpieczenia imprez, półkolonii, kontroli przebiegu zorganizowanych form wypoczynku,

akcji kontroli autokarów z wyjeżdżającymi na wypoczynek, kontroli bezpieczeństwa pożarowego itp. 

Zaprezentowano zakres zadań Policji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”.  W ramach działań prewencyjnych,

których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej w okresie wakacji, propagowane

będą  właściwe zachowania oraz szeroko pojęta profilaktyka. Zwrócono uwagę,  że ważnym aspektem działań  policji jest

kontrola podróżujących dzieci i młodzieży. W ramach codziennej służby patrolowo - obchodowej funkcjonariusze OPI oraz

dzielnicowi dokonywali kontroli miejsc tzw. „dzikich kąpielisk” zwracając uwagę na ich właściwe oznakowanie (dot. zakazu

kąpieli), a także miejsc gromadzenia się  młodzieży tj. klatki schodowe, lokale, dyskoteki. Policja za pośrednictwem

swojego rzecznika prasowego, w czasie audycji w „Radiu Piekary”,  poinformuje o występujących zagrożeniach oraz

promować  będzie bezpieczne zachowania. Omówiono zadania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego. Główne działania Straży Miejskiej to: 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poinformował  o planie kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku.

Jednocześnie poinformował,  że w roku 2010 planuje przeszkolić  przedstawicieli organizatorów wypoczynku dzieci

i młodzieży w mieście, w sprawie przekazywania dokumentacji dot. ochrony przeciwpożarowej danego obiektu.  

3. Przyjęto informację na temat kontroli boisk, placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował,  że kontroluje placówki, w których odbywają się półkolonie,

place zabaw, boiska itp. Ze względu na ograniczone zaplecze kadrowe nie jest niestety w stanie przeprowadzić  kontroli

wszystkich placów zabaw zlokalizowanych w mieście. Zaproponowano, by PINB wystąpił  z pismem do wszystkich

zarządców o przeprowadzenie kontroli swoich placów zabaw i urządzeń,  pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa

dla korzystających z nich, oraz przesłali protokoły pokontrolne do PINB.  

4. Uzyskano informację na temat akcji Oddziału Powiatowego WOPR w Piekarach Śląskich dot. edukacji bezpiecznych

zachowań  nad wodą  oraz realizacji kontroli akwenów wodnych w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji

pozarządowych 

Przedstawiono informację dot. edukacji bezpiecznych zachowań nad wodą oraz realizacji kontroli akwenów wodnych

w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

w bieżącym roku. Oddział  Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadził  szkolenia w roku

2007 i 2008 (łącznie 4500 uczniów szkół  podstawowych, ponadpodstawowych i średnich), naukę  pływania na basenie

krytym „Andaluzja”  dla dzieci, oraz zorganizowano dwa weekendowe, wyjazdowe szkolenia nauki pływania do Zielonej.

W roku bieżącym konkursem objęto dzieci we wszystkich przedszkolach. Przez cały okres wakacji ratownicy WOPR-u

będą  patrolować  akweny wodne na terenie Miasta i terenach przyległych tj. Chechło i Kozłowa Góra. Poinformowano

Komisję  o kontynuacji programu „Bezpieczne życie”,  propagującego bezpieczne formy zachowań  w domu i na wolnym

powietrzu. W bieżącym roku Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego UM programem objął uczniów klas pierwszych szkół

podstawowych. Szkołom przekazano odpowiednie materiały dla uczniów oraz informatory dla rodziców.  

5. Ponadto 

Przypomniano wymogi, jakie muszą spełniać  dokumenty, które należy dostarczyć  do wniosku w sprawie wystąpienia

o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Omówiono przygotowania służb do zabezpieczenia imprez

masowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury („Przebojowe lato z Radiem Piekary” w dniach 27.06-28.06 br., „Dni

Miasta”  w dniach 11.07-12.07 br.). Przypomniano, że zostały wprowadzone objazdy w mieście w związku z organizacją

imprez masowych. W związku z długookresowymi i obfitymi opadami deszczu przedstawiono informację o zabezpieczeniu

w sprzęt przeciwpowodziowy tj. motopompy, worki, piasek itp. Poinformowano, że stan rzeki Brynicy jest stabilny i na

bieżąco Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego jest w kontakcie z dyspozytorem Zapory Wodnej w Kozłowej Górze, na

bieżąco kontaktuje się także Kierownikiem Zapory w Kozłowej Górze. Zapewniono o stabilizacji zrzutów wody z Zapory.  

IV. W dniu 3 listopada 2009 roku: 

1. Przyjęto informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - prewencja dot. zachowań kibiców na stadionach i poza nimi, 

Komendant Miejski Policji przedstawił  informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji

dotyczących bezpieczeństwa dzieci   i  młodzieży. Poinformowano obecnych, że do real izacj i  zadań  związanych

z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem

rozpoznania na terenie Miasta, w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”.  Celem funkcjonalnym przedmiotowego

Zespołu jest sporządzanie analiz zagrożeń  bezpieczeństwa imprez sportowych, praca operacyjna ukierunkowana na

rozpoznanie pseudokibiców, objęcie zainteresowaniem operacyjnym środowisk, których członkowie mogą  stwarzać

potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa imprez sportowych, pomoc innym jednostkom w prowadzeniu działań

w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych itp. Zgodnie z prowadzonym przez Komendę  rozpoznaniem środowiska

kibiców na terenie Miasta ujawniono i zidentyfikowano 110 kibiców Górnika Zabrze oraz 170 kibiców Ruchu Chorzów,

regularnie lub sporadycznie wyjeżdżających na mecze piłki nożnej odbywającej się  na stadionach w Zabrzu i Chorzowie

oraz na mecze wyjazdowe tych drużyn. Komendant Miejski Policji poinformował, że na chwilę obecną na terenie Miasta nie

zostały zarejestrowane oficjalnie zrzeszenia kibiców klubów sportowych biorących udział  w rozgrywkach piłki nożnej. Pięciu

mieszkańców Miasta posiada zakaz wstępu na masowe imprezy sportowe w postaci meczów piłkarskich na terenie Polski.

Poinformowano Komisję o realizacji działań profilaktycznych wśród dzieci szkół  podstawowych oraz młodzieży gimnazjów.

Funkcjonariusze Zespołu ds. kibiców wraz z dzielnicowymi przeprowadzili 10 spotkań  z młodzieżą,  na których

przedstawiano zagadnienia związane z kulturalnym zachowaniem się  podczas imprez masowych oraz zachowań

w miejscach publicznych. Spotkania te prowadzone będą systematycznie przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji

celem podnoszenia świadomośc i  młodzieży szkolnej. Poinformowano Komisję,  że Komenda Miejska Policji przy

współpracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie (Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział  Edukacji, Rzecznik Prasowy,

Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich) oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przygotowuje propozycję

zorganizowania programu profilaktyczno – prewencyjnego „Krok po kroku do EURO 2012”,  którego celem jest edukacja

w zakresie kształtowania właściwych postaw podczas kibicowania, podniesienie wiedzy na temat Mistrzostw Europy

w piłce  nożnej. Program ten przeprowadzono po raz pierwszy w gimnazjach Zabrza w roku szkolnym 2008/09.

Poinformowano Komisję  o spotkaniu z nauczycielami wychowania fizycznego szkół  gimnazjalnych, poświęconemu

udziałowi w w/w programie, które miało miejsce 2 listopada br. 19 listopada br. na hali „Olimpii Piekary”  odbędą  się

rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt szkół  gimnazjalnych, które będą traktowane, jako pilotaż  programu „Krok po kroku do

EURO 2012”.  Prezydent Miasta polecił,  by zorganizować  spotkanie z dyrektorami gimnazjów, celem zapoznania

z Programem i warunkami uczestnictwa szkół  w jego realizacji. Poinformowano Komisję  o zmianie ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych, która nakłada nowe obowiązki na organizatorów imprez masowych oraz na służby

porządkowe i organy samorządu terytorialnego.  

2. Informacja na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  - działania podjęte w celu edukacji dzieci w sprawie bezpiecznych zachowań na ulicy

(akcja „ Bezpieczna droga do szkoły”), 

Komendant Miejski Policji przedstawił  działania podjęte przez funkcjonariuszy w celu edukacji dzieci w sprawie

bezpiecznych zachowań  na ulicy. Funkcjonariusze KMP odbyli 52 spotkania z dziećmi   i  młodzież ą  w szkołach

i przedszkolach, których celem była nauka bezpiecznych zachowań  i 18 spotkań  zorganizowano w ramach działań

„Bezpieczna droga do szkoły”. Ponadto poinformowano, iż  zakończenie programu „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach

akcji „2009 rok pieszego”  wraz z rozstrzygnięciem stosownego konkursu plastycznego odbędzie się  13 listopada br.

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich.  

3. Przyjęto informację na temat remontów ulic: Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, Ziętka w celu poprawy

bezpieczeństwa uczestników ruchu. Stan przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku

z budową autostrady A1. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przedstawił  informacje na temat

prowadzonych prac remontowych ulic w Mieście, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Rozpoczęte inwestycje - remont ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja i Ziętka, oraz skrzyżowania

Sadowskiego z DK4 przebiegają  według harmonogramu prac i ich zakończenie nastąpi zgodnie z zawartymi umowami.

Firma „DROGOPOL”,  która realizuje w Mieście te inwestycję,  informuje użytkowników ruchu drogowego o utrudnieniach

w ruchu. Podczas prowadzonych prac remontowych ulic, prowadzono również  remonty przez inne instytucje tj. MPWiK

w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz firmę  Vattenfall dot. przebudowy linii średniego napięcia. Poinformowano

Komisję  o stanie przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z budową  autostrady A1 -

przeprowadzono spotkanie w celu omówienia wjazdów i wyjazdów samochodów ciężkich z terenu prowadzonych prac

budowy w/w inwestycji dot. ul. Czołgistów oraz ul. Solidarności. Zgodnie z projektem inwestor ma zapewnić  miejsca

czyszczenia pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę  miejska oraz droga miejska ma być  na bieżąco

czyszczona. Polecono naczelnikowi IR egzekwowanie mycie aut wyjeżdżających z budowy. Straż Miejska, zwróciła uwagę,

że firmy prowadzące remonty dróg nieodpowiednio oznakowują  te roboty np. na ul. Bytomskiej, Tarnogórskiej. Prezydent

Miasta polecił Straży Miejskiej sporządzanie na bieżąco informacji o w/w nieprawidłowościach oraz egzekwowanie porządku

w czasie prac remontowych.  

4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wydała opinię  na temat wniosku Polskich Salonów Gier Sp. z o. o. z siedzibą

w Krakowie, ul. Szablowskiego 3/1, w sprawie lokalizacji salonu gier przy ul. K. Miarki 23. 

Sekretarz Miasta Piekary Śląskie, zreferowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.

Szablowskiego 3/1, w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu użytkowym

położonym w Piekarach Śląskich ul. K. Miarki 23. Komisja zapoznała się z wnioskiem Spółki z dnia 20 sierpnia 2009 r. oraz

załączonymi opiniami: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Miejskiego Rzecznika

Konsumentów Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Po dyskusji

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

5. Przedstawiono informację na temat V Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy”,  która miała miejsce w dniach 22-

23 października br. w Warszawie. 

Ze strony Piekar Śląskich uczestniczyło w niej 6 osób. Uczestnicy w/w konferencji wzbogacili się o wiedzę w zakresie

sposobów reagowania na agresję wśród młodzieży. Zaproponowano, by materiał  z w/w konferencji w sprawie agresji wśród

młodzieży został przekazany wszystkim pedagogom i psychologom szkolnym.  

6. Przedstawiono informacje na temat sprawozdań liderów grup Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 za I półrocze 2009 r. 

7. Ponadto 

Poinformowano Komisję,  że w dniu 3 listopada br. w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich rozpoczął się  strajk

personelu. Komendant Miejski PSP poinformował  Komisję o projekcie obsługiwania przez Miasto Piekary Śląskie telefonu

alarmowego 112 z terenu miast Piekary Śl. i Bytom. Funkcjonujący CPR zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt

komputerowy i łączności.  

- w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 64,6% i był  niższy o 0,9% w stosunku do roku 2007 oraz o 16,8% wyższy

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł  63,4% i był  wyższy o 5,4% niż  w roku 2007 i wyższy o 24,9% od

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 94,6% i była taka sama jak w roku ubiegłym

oraz wyższa o 12,3% od średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność  wyniosła 99,9% i była wyższa o 0,3% od ubiegłorocznej oraz

o 4,4% wyższa od wojewódzkiej. 

a) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym, w tym pomoc finansowa, organizacja spotkania wigilijnego osób starszych

i samotnych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania realizowana podczas wywiadów

środowiskowych u osób starszych, 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  - realizacja poprzez programy i profilaktykę  uzależnień  od alkoholu, środków

odurzających, tytoniu np. radzenie sobie ze stresem i agresją,  organizacja konkursów i zawodów w Punktach

Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach wsparcia dziennego z elementami

propagującymi bezpieczeństwo i bezpieczne zachowania, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń ładu i porządku publicznego - realizacja poprzez

współpracę instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Strażą Miejską, Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - realizacja poprzez lokalny program przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, realizacja procedury "Niebieska Karta", współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów

konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, opracowano i wydano poradnik "Wiem gdzie" dla osób doświadczających

przemocy w rodzinie, rozdawany bezpłatnie, wydany w ramach środków finansowych otrzymanych w wyniku

konkursu realizowanego w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej", prowadzenie grupy wsparcia dla

osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie; realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców

przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych z Krajowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci -

realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”  w żłobku, przedszkolach,

szkołach, także rodziny skorzystały z pomocy finansowej na zakup żywności. 

b) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, który tworzy grupa szkolnych pedagogów zatrudnionych

we wszystkich szkołach; koordynują zadania dotyczące szkolnego bezpieczeństwa i porządku. Były to między innymi:

Ze zdecydowanie pozytywną  oceną  spotkało s ię  wprowadzenie do większości szkół  monitoringu wizyjnego.

Pedagodzy i inni pracownicy szkół  potwierdzają,  że w znacznym stopniu ograniczone zostały zjawiska palenia

papierosów, wyjścia z budynku szkoły, bójki i utarczki na korytarzach. Wszystkie te działania przyniosły pożądany

skutek, ale nie rozwiązują  do końca problemu bezpieczeństwa i porządku w placówkach. Dyrektorzy zgłaszają

potrzeby w zakresie: 

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje w ramach lekcji wychowawczych dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych,

promujące zdrowy styl życia, dbałość o własne zdrowie, 

- wzmożone dyżury nauczycielskie oraz dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- wprowadzenie identyfikatorów wśród młodzieży gimnazjalnej,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- wyposażenie szkół w testy służące do rozpoznawania narkotyków,

- realizacja programów profilaktycznych.

- zatrudnienia pracownika ochrony,

- zmiany prawa oświatowego w zakresie możliwości stosowania kar w postaci zawieszenia ucznia lub wydalenia ze

szkoły. 

c) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Komisja zebrała się w 2008 r. 13 razy, zaopiniowała

97 wniosków, w tym 20 projektów zmiany organizacji ruchu. Przedstawiono skład komisji oraz zakres robót w Mieście,

jakie zostały wykonane, jak i będą realizowane w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Roboty będą

prowadzone jednocześnie w kilku dzielnicach, co stanowić będzie utrudnienia w ruchu drogowym. 

d) sprawozdanie z działań zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: W roku 2008 zajmowano się

niepłaceniem rachunków za wywóz nieczystośc i  bądź  brakiem takich umów (kontrolą  objęto  Dąbrówkę  Wielką,

Brzeziny, Szarlej, Brzozowice-Kamień)  prowadzeniem handlu przy ulicy Krupy, nasileniem kontroli wywozu odpadów

przez samochody wielkogabarytowe, przygotowaniem do Akcji Zima, oceniono zmiany sposobu prowadzenia handlu

w okresie pielgrzymek. Zajmowano się problemem wyprowadzania psów. 

e) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2008 r. Prace Zespołu obejmowały: 

Przedstawiono statystykę działań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

- aktualizację składu osobowego w myśl zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- opracowanie instrukcji i procedur niezbędnych do sporządzenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego,

- dokonanie analizy i oceny zabezpieczeń  przeciwpowodziowych rzeki Brynicy i Szarlejki, aktualizację  danych

dotyczących stanu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, 

- koordynację  sprawnego przebiegu pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców oraz kobiet i niewiast do Matki Bożej

Piekarskiej, 

- ocenę  i doskonalenie zasad koordynacji działań  współpracy pomięd z y  służbami miejskimi w działaniach

dotyczących usuwania skutków zanieczyszczenia dróg substancjami ropopochodnymi, 

- odbyto posiedzenie PZZK oraz Wydziałów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, na którym oceniono przygotowania do

zapewnienia bezpieczeństwa osób w związku z obchodami święta Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych, 

- członkowie PZZK wzięli udział w ćwiczeniach w zakładzie NOMAX,

- opiniowano wnioski dotyczące uzgodnienia lokalizacji projektowanych budynków położonych na działkach Strefy

Aktywności Gospodarczej przy ul. Podmiejskiej, 

- na bieżąco i stosownie do potrzeb realizowano inne zadania dotyczące nadzoru nad działaniami obrony cywilnej,

ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego, a także nadzorowano pracę MCZK, 

- wciąganie do grup pseudofanów coraz młodszej grupy dzieci i młodzieży,

- grupowania się  przed wyjazdami kibiców Ruchu Chorzów w rejonie restauracji „Imperium”  przy ul. Skłodowskiej,

a kibiców klubu Górnik Zabrze w rejonie dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II, 

- zachowania pseudokibiców w autobusach,

- powrotów z meczów, kiedy to następują dewastacje mienia np. wiat autobusowych, koszy na śmieci itp.

- porozumiewać  się wydając ziny (Widzew Łódź  – „Widzewiak”,  ŁKS Łódź  - „ŁKSsiak”,  Legia Warszawa - „Forza Legia”

itp.); 

- na terenie całego kraju wydawać  miesięcznik „To My Kibice”,  w którym można znaleźć  opisy grup kibiców, ligę ultras,

dużą ilość zdjęć opraw meczy, krótkie wzmianki o awanturach lub „ustawkach” kibiców, itp.; 

- organizować ogólnopolskie zjazdy Klubów Kibica - aktualnie najczęściej w formie turniejów piłkarskich dla kibiców;

- „kroić barwy”, traktując zdobyte szaliki, flagi itp. jako trofea;

- wykonywać tatuaże na ciele o tematyce hools (nazwa bojówki, logo klubu).

- spadek liczby wykroczeń w obszarze monitorowanym,

- polepszenie możliwości karania sprawców wykroczeń,

- szybkie reagowanie na łamanie prawa i porządku,

- podbudowa pracy służb w czasie pielgrzymek,

- możliwość archiwizacji materiałów - materiał dowodowy pozwalający ujawnić sprawców zdarzeń.

- 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 bezpiecznych zachowań,  w tym szczególnie wśród

dzieci i młodzieży, 

- monitorowaniu kontroli obiektów (realizowanych przez Państwową  Straż  Pożarną,  Inspekcję  Nadzoru Budowlanego,

Policję), w których planowany jest zorganizowany wypoczynek, oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu

i rekreacji (place zabaw, boiska, itp.), 

- włączenie do akcji funkcjonariuszy straży miejskiej.

- prowadzenie kontroli miejsc, w których mogą przebywać  osoby postronne, głównie w godzinach wieczorowo-nocnych, tj.

obiekty szkolne, obiekty MOSiR-u, Kopiec Wyzwolenia, place zabaw, parki, reagując na przypadki spożywania alkoholu,

niszczenia mienia, zakłócenia ładu i porządku publicznego, 

- patrolowanie przez patrole rowerowe i zmotoryzowane, okolic dzikich kąpielisk,

- zapewnienie porządku publicznego w miejscach zorganizowanego wypoczynku (półkolonie),

- reagowanie na stwierdzone przypadki rozbijania namiotów i palenie ognisk w miejscach ustronnych,

- uczestnictwo w zabezpieczaniu festynów,

- prowadzenie, na zaproszenie organizatorów wypoczynku, pogadanek na temat bezpieczeństwa i bezpiecznych

zachowań. 

a) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego, m. in.: 

Przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania wskazuje

na spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach, na co wpływ ma monitoring miejski. Poinformowano

o działaniach Rewiru Dzielnicowych, Wydziału Ruchu Drogowego, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji

w Katowicach. Wysoko oceniono współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, w szczególności z Urzędem Miasta.  

- 30 spotkań Zespołu ds. Koordynacji Służby Zewnętrznej, 7 narad kierownictwa dot. wykonania zapisów „Programu

Przeciwdziałania…” 

- wyniki w zakresie efektywności ścigania przestępstw 

w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 71,3% (w I połowie 2008: 74,7%),  

w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł 78,3% (w I połowie 2008: 72,4%),  

w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 97,9% (w I połowie 2008: 95,2%),

w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność wyniosła 99,8% (w I połowie 2008: 100%).  

- stan bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania obrazuje analiza przeprowadzonych

interwencji: 9295 w 2006 r., 8131 w 2007 r., 6979 w 2008 r., 3155 w I półroczu 2009 r. 

- przeprowadzano spotkania z mieszkańcami, mające na celu edukację w zakresie bezpiecznych zachowań,

- obsługa monitoringu miejskiego przekazała  d yżurnym KMP 114 interwencji dot. naruszeń  prawa, 57 razy

powiadamiano partole Wydziału Ruchu Drogowego o ujawnionych wykroczeniach. 

b) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym – finansowa (na bieżąco), edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu

zamieszkania realizowana podczas wywiadów środowiskowych u osób starszych, usługi opiekuńcze - 127 osób,

pobyt w dziennym Domu Pomocy Społecznej - 30 osób, 

- bezpieczeństwo dzieci   i  młodzieży  - realizacja programów profilaktyki uzależnień  od alkoholu,  środków

odurzających, tytoniu w Punktach Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach

wsparcia dziennego, realizacja działań w zakresie radzenia sobie z agresją, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń   ładu i porządku publicznego - współpraca

instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą

Miejską,  Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności; objęto pomocą

18 osób bezdomnych, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - opracowanie „Lokalnego programu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich na lata 2009-2015”,  realizacja procedury "Niebieska Karta" (54 rodziny),

współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, prowadzenie grupy

wsparcia dla osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie (uczestniczyło 50 osób); realizacja programu

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych

z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym

ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci - realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa

w zakresie Dożywiania” (2269 osób, także dorośli). 

c) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: 

Działania przynoszą pożądany skutek, ale nie rozwiązują problemów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży do końca.

Problemem jest dewastacja urządzeń zabawowo-sportowych na terenach zielonych wokół placówek.  

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych, promujące zdrowy styl życia, dbałość

o własne zdrowie, 

- wzmożone i często kontrolowane dyżury nauczycielskie,

- dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- realizacja programów profilaktycznych.

d) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 

Komisja zebrała  s ię  w omawianym okresie 6 razy, zaopiniowała 57 wniosków, w tym 14 projektów zmiany

organizacji ruchu. Zdecydowana większość spraw dotyczyła porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Opiniowano

3 wnioski w sprawie progów zwalniających.  

e) sprawozdanie z działań  zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: Zespół  obradował  15

czerwca i zajmował  się:  sprawą  kontroli posesji pod względem posiadania aktualnych rachunków za wywóz

nieczystości, handlem przy ul. Krupy, utworzenia parkingu przy ul. Gen. Ziętka, problemem dewastacji elewacji

budynków przez napisy, wyprowadzania psów. 

f) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prace Zespołu obejmowały: 

Informacje zostały przyjęte przez Komisję.  

- posiedzenie poświęcone koordynacji działań  podejmowanych przez służby, inspekcje, placówki edukacyjne

i organizacje pozarządowe, celem zapewnienia właściwego przygotowania oraz realizacji poszczególnych

przedsięwzię ć  zapewniających bezp ieczny wypoczynek dz iec iom  i  młodzieży ,   j a k   r ówn i eż  turystom

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez Miasto, 

- Od 14 stycznia do 12 lutego 2009 r. monitorowano pod kątem skażenia środowiska i uciążliwości dla mieszkańców

działania prowadzone podczas gaszenia przez jednostki OSP i PSP podpowierzchniowego pożaru pokopalnianych

osadników w Dąbrówce Wielkiej 

- w dniu 30.04.2009 r. odbyło się  posiedzenie, którego celem było omówienie zagrożenia pandemią  grypy A/H1N1

i oceną  realizowanych w tym zakresie zadań  przez podmioty (wg „siatki bezpieczeństwa”)  do tego celu powołane

w przypadku ujawnienia podejrzenia wystąpienia osoby zarażonej wirusem "świńskiej grypy" na terenie Miasta

i terenach sąsiednich. Stroną wiodącą w przypadku w/w zagrożenia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Bytomiu, 

- omówiono zabezpieczenie pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r,

- w związku z pismem Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

dokonano oceny, że teren szpitala nie leży w obszarze terenów zalewowych rzek przepływających przez Miasto.

Zwrócono uwagę na zagrożenia podstopień związanych z intensywnymi opadami, 

- wspólnie z przedstawicielami Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wodnych w Katowicach, B.T. Gliwice,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz MPWiK dokonano oceny zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki

Brynicy i Szarlejki. 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 

mgr inż. Stanisław Korfanty 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2009 roku. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w roku 2009 obradowała w dniach 27 lutego, 27 maja,

26 czerwca oraz 3 listopada.  

Tematy omawiane na spotkaniach:  

I. W dniu 27 lutego 2009 roku:  

1. Oceniono sposób wypełnienia zapisów porozumienia pomięd z y  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji

a Prezydentem Miasta Piekary Śląskie w zakresie funkcjonowania Oddziałów Prewencji Policji, przyjęto sprawozdanie

z realizacji planu pracy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich za 2008 rok.  

Przedstawiono działania Policji w ramach "Programu przeciwdziałania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywateli i porządku publicznego na lata 2008-2010", służące podniesieniu jakości i efektywności pracy policji i prowadzące

do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Po przeprowadzeniu analizy wyników stwierdzono, że

wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępstw ogółem wyniósł 81,7% i był wyższy o 5,5% w stosunku do roku 2007 oraz

wyższy o 21,7% od średniej wojewódzkiej: 

Przedstawiono również  analizę  stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania,

z której wynika, że w roku 2008 odnotowano spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach. Miał  zapewne na to

wpływ coraz lepiej funkcjonujący monitoring miejski, który w znacznym stopniu poprawił  stan bezpieczeństwa w miejscach

instalacji kamer, a jednocześnie przyczynił  się  do ustalenia i zatrzymania kilku sprawców przestępstw. Funkcjonariusze

Rewiru Dzielnicowych w celu poprawienia stanu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przestępczości na terenie Miasta

zorganizowali i uczestniczyli w 21 działaniach własnych, jak również  uczestniczyli w działaniach organizowanych przez

inne komórki Komendy Miejskiej Policji. W 2008 roku Sekcja Ruchu Drogowego zorganizowała i przeprowadziła szereg

wzmożonych działań  kontrolno-prewencyjnych, w szczególności działania pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ,  ALKOHOL,

NARKOTYKI oraz PASY. W 2008r. ważną rolę, na skutek podpisania porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Piekary

Śląsk im a  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji, pełniły patrole piesze (uważane za najskuteczniejsze)

funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Omówiono statystykę zdarzeń drogowych. Wysoko oceniono rolę

patroli pieszych zarówno ze Straż  Miejską,  jak również  z OPP w Katowicach. Wyznacznikiem bezpieczeństwa w Mieście

jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

2. Omówiono sposób realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich, Policja

przedstawiła propozycję  realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich.

Zaplanowano wspólne działania UM Piekary Śląskie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, KZK GOP, Kościoła oraz Radia

Piekary i TVP Katowice. Planowane są  prelekcje, pogadanki z mieszkańcami.  W ramach „Dni Miasta”  będzie

przeprowadzona akcja profilaktyki i ochrony pieszych. Zgłoszono propozycje oznakowania dla pieszych, kontroli zachowań

kierowców w rejonie przejś ć  dla pieszych, np. przy udziale monitoringu miejskiego. Szczególną  uwagę  zwrócono na

przejście dla pieszych w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Brzezinach Śląskich (do momentu uruchomienia

w tym miejscu wzbudzanej sygnalizacji przy przejściu dla pieszych).  

3. Zaprezentowano sprawozdania z wykonywania w roku 2008 zadań  nałożonych przez „Program Przeciwdziałania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010", 

4. Ponadto 

Poruszono kwestię  wagarujących uczniów; stwierdzono, że rodzice uczniów są ustawowo zobowiązani do tego, aby

uczeń  chodził  do szkoły. Po przekroczeniu 50% godzin nieobecności w miesiącu, szkoła  „alarmuje" rodziców, po czym

nakładana jest grzywna na rodziców. Z praktyki wynika, że sytuacja ta dotyka przede wszystkim rodzin patologicznych,

gdzie trudno wyegzekwować  zarówno troskę  o wagarujące dziecko, jak i nałożoną grzywnę,  Zwrócono uwagę,  aby służby

miejskie zajęły  s ię  intensywniej sprawą  parkowania w miejscach uprzywilejowanych dla osób niepełnosprawnych,

Zauważono koniecznoś ć  monitorowania przejazdu autobusami linii 164 agresywnych grup młodzieży. Poinformowano

zebranych o licznych akcjach PSP i OSP związanych z obfitymi opadami śniegu i usuwaniem powstałych niebezpiecznych

nawisów na dachach budynków.  

II. W dniu 27 maja 2009 roku: 

1. Przedstawiono sytuację  i propozycję  rozwiązań  dot. narastającego problemu niszczenia mienia i innych zachowań

chuligańskich pseudokibiców, w szczególności Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze.  

Zaprezentował  zdjęcia wykonane w maju 2009 r., które przedstawiały problem niszczenia mienia tj. w szczególności

napisów na elewacjach budynków mieszkalnych, placówek oświatowych, ogrodzeniach itp. W Kozłowej Górze, na Oś.

Wieczorka oraz Piekarach i Szaleju widoczne są  napisy pseudokibiców klubu Górnik Zabrze, natomiast w Kamieniu, Oś.

Powstańców, Brzezinach Śl. I Dąbrówce Wielkiej – napisy pseudokibiców klubu sportowego Ruch Chorzów. Zwrócono

uwagę na następujące kwestie: 

Policja przedstawiła informację z rozpoznania zjawisk chuligańskich pseudokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze

m.in. w związku z problemem niszczenia elewacji budynków na terenie poszczególnych dzielnic Miasta Piekary Śląskie

w okresie od.01.01. do 25.05.2009 r. Poinformowano, iż do realizacji zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem

informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem rozpoznania na terenie Miasta,

w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”  składający się  z grupy rozpoznania kryminalnego oraz powiatowego

punktu kontaktowego. Przedstawiono ocenę  realizacji zadań  realizowanych przez funkcjonariuszy tut. Komendy w celu

zabezpieczenia imprez masowych w okresie rozgrywek piłki nożnej sezonu ligowego 2008/2009. W zakresie zachowań

aspołecznych subkultury pseodokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze na terenie Miasta funkcjonariusze w roku 2009

odnotowali 16 przypadków niszczenia mienia poprzez nanoszenie napisów, niszczenia znaków drogowych. Zatrzymano

4 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Policja poinformowała Komisję,  że problem pseudokibiców

w mieście Piekary Śląskie nie stanowi dużego zagrożenia. Zwrócono uwagę  na przypadki niszczenia napisów elewacji

budynków, które nie miały związku z działaniem grup pseudokibiców. Podkreślono, że funkcjonariusze Policji stale

kontrolują  pseudokibiców. Ponadto zwrócono uwagę,  że mieszkańcy niechętnie współpracują  lub powiadamiają  Policję

o zdarzeniu niszczenia mienia publicznego czy o innych chuligańskich wyczynach. Przekazano informacje na temat

działalnośc i   r óżnych fanklubów. Największym zagrożeniem dla przeprowadzenia sportowej imprezy masowej są

paradoksalnie sami kibice, oczywiście nie wszyscy, ale grupa najczęściej zwana pseudokibicami lub szalikowcami.

Odznaczają się oni wyjątkowo agresywnymi cechami zachowania takimi jak: brutalność, wandalizm i wulgaryzm językowy,

a kibicowanie określonej drużynie stanowi czynnik grupowej tożsamości (mało istotny jest wynik sportowy natomiast liczy

się to, czy dana grupa potrafi się wyróżnić  wobec innych tego typu grup kibiców). Dla tych ludzi sam mecz nie jest formą

rozrywki, ale okazją  do wyrażenia swojej nienawiści do innych kibiców i zdobycia respektu wobec siebie i grupy, którą

reprezentują.  Z biegiem czasu skinheadzi zniknęli z naszych stadionów, ale wywarli największy wpływ na zwyczaje

i ideologię pseudokibiców, którzy wzorem skinheadów zaczęli: 

Polskich kibiców możemy podzielić  na grupy: ultras, hools, piknik, przeszczepy. ULTRASI – to kibice lub

zorganizowana grupa kibiców, którzy zajmują  się oprawą  meczy i dopingiem (fajerwerki, race, flagi). Kibice ci zazwyczaj

noszą koszulki klubowe, szaliki, czapki. Zajmują się  prowadzeniem stron internetowych swoich klubów. Są członkami lub

założycielami stowarzyszeń kibiców. Do takiej grupy może należeć  każdy, bez względu na wiek, płeć,  zawód pochodzenie

wystarczy, że opłaca składki i pomaga przy oprawie meczu itp. HOOLS – kibice, którzy są  aktywnymi członkami tzw.

„bojówki”  i biorą  udział  w bójkach kibiców, tzw. „ustawkach”.  Zazwyczaj biorą  również  udział  w napaściach na członków

służb porządkowych i funkcjonariuszy Policji. Praktycznie grupy takie istnieją przy każdym klubie piłkarskim w większych

miastach jak i małych miasteczkach. Do takiej grupy kibiców nie ma możliwości zapisania się  lub przyłączenia tylko

dlatego, że jest  s ię  kibicem danej drużyny. W skład grupy można dostać  się  poprzez: branie udziału w meczach

wyjazdowych, bronienie barw klubowych, bez względu na okoliczności stawanie w obronie innego kibica, bycie sprawnym

fizycznie, stawianie grupy na pierwszym miejscu, bycie gotowym do poświęceń na rzecz członków grupy. PIKNIK – kibic,

który nosi barwy klubowe, ale przychodzi na mecz, kiedy drużyna odnosi zwycięstwa, nie zajmuje się  czynnym

kibicowaniem. PRZESZCZEP – kibic, który często zmienia drużynę,  której kibicuje. Przedstawiono informację  na temat

dewastacji mienia. Najwięcej strat finansowych, które ponosi Miasto, to wydatki za usunięcia graffiti z elewacji budynków

oraz dewastacje znaków drogowych, wiat autobusowych. Koszt usunięcia graffiti z powierzchni niezabezpieczonych, czy

porowatych to, zgodnie z przedstawioną ofertą cenową,  83,00 zł/m². Zwrócono się z prośbą,  by Policja zbierając materiały

dowodowe np. w sprawie niszczenie mienia, uwzględniała wydatki ogółem poniesione przez Miasto, tzn. nie tylko koszty

użytego materiału do usunięcia szkody, ale również  koszty robocizny i dojazdu wykonawcy, który usuwa szkodę.

Wystąpiono z sugestią  do Policji, aby zniszczenie znaku drogowego, traktować  zgodnie z obowiązującym kodeksem

wykroczeń,  jako np. niszczenie mienia komunalnego oraz zagrożenie życia (bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Podsumowując dyskusję,  zauważono, że starsi mieszkańcy Miasta sygnalizują  m.in., że boją  się  chuliganów i grup

młodzieży, nie czują się bezpiecznie. W związku z powyższym zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia współpracy

prewencyjnej z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu Miasta.  

2. Przedstawiono informację na temat zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej.

Oceniono rozwiązania dotyczących handlu podczas pielgrzymek do Matki Boskiej Piekarskiej. 

Przedstawiono informację  na temat zorganizowanego spotkania dotyczącego zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn

i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. W dniu 08.05.2009 r. w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Piekarach Śląskich odbyło się  spotkanie poświęcone omówieniu zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców

do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r. W naradzie udział  wzięli przedstawiciele: KM PSP, KM Policji, Straży

Miejskiej, ZGK, Referatu Gospodarki Komunalnej UM, Wydziału Finansowo-Podatkowego UM, Rzecznik Prasowy UM,

Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UM. W czasie spotkania omówiono

porządkowo-organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące sprawnego przebiegu pielgrzymki. Ustalono miejsca rozlokowania sił:

Policji, Straży Miejskiej, Straży  P ożarnych i pogotowia ratunkowego. Poinformowano, że ul. Bytomska zostanie

udekorowana flagami narodowymi, maryjnymi i kościelnymi, pielgrzymów witać  będą  banery „WITAMY PIELGRZYMÓW

SZCZĘŚĆ  BOŻE”.  Ustalono wprowadzenie zakazu poruszania się  pojazdów na ul. Bytomskiej (poza samochodami

uprzywilejowanymi służb) od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II. Zakaz handlu,

obowiązywał  będzie przy ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lipami do skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka.

Umieszczone zostaną tabliczki informujące o odholowywaniu pojazdów z ulicy Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Bytomską

do ul. Papieża Jana Pawła II. oraz dot. działalności handlowej przy ul. Bytomskiej: „HANDEL WYŁĄCZNIE DLA

POSIADACZY ZEZWOLEŃ URZĘDU MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE" (zostaną umieszczone po obydwu stronach ulicy, na

krańcach strefy handlu oraz na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego). Wyznaczono parkingi: przy ul. K. Miarki – samochody

osobowe, ul. Graniczna (40-50 autokarów), ul. Czołgistów – autokary i samochody osobowe, parking przy Kopcu

Wyzwolenia - autokary i samochody osobowe. Ulotki informacyjne dla pielgrzymów, wydane przez Wydział Bezpieczeństwa

Publicznego, wzorem roku ubiegłego, będą  rozdawane przez funkcjonariuszy KMP. Funkcjonariusze czuwać  będą  nad

bezpieczeństwem i porządkiem, zgodnie z opracowanym planem zabezpieczenia. Ponadto Komenda Miejska Policji

i funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolować  będą  sprzedaż   środków „pirotechnicznych" osobom nieletnim.

Poinformowano Komisję o wzmocnionym składzie osobowym dyżuru w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które

zapewnia koordynację informacyjną  pomiędzy służbami współdziałającymi w dniu Pielgrzymki. Monitoring wizyjny spełnia

rolę narzędzia wsparcia działań Policji i Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów. Podkreślono

pozytywne opinie dotyczące pozwoleń  na handel podczas pielgrzymek, wydawanych w Wydziale Inwestycji i Remontów

UM. Ich efektem jest bezkonfliktowe zajmowanie miejsc przez sprzedawców.  

3. Zaprezentowano informację na temat funkcjonowania monitoringu miejskiego w roku 2008. Po dobudowaniu w 2008 roku

2 kamer w okolicach Bazyliki NMP, system monitoringu wizyjnego obejmuje 14 kamer umieszczonych w centrum Miasta

(11), Oś.  Wieczorka (2) i Brzozowice-Kamień  (1). Podkreślono dobre funkcjonowanie i efekty, jakie niesie z sobą

monitoring: 

4. Ponadto 

Poinformowano Komisję o działaniach podjętych na terenie Miasta w związku z wystąpieniem przypadków „świńskiej

grypy”  na terenie Polski - spotkanie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miało miejsce w dniu 30

kwietnia 2009 r.  

III. W dniu 26 czerwca 2009 roku: 

1. Informacja dotycząca form zorganizowanego wypoczynku niestacjonarnego w Piekarach Śląskich. Zapoznano

zebranych z treścią  pisma Wojewody Śląskiego nr ZK/III/5030/15/09 z dnia 10 czerwca 2009 r., o rozpoczętych

w Województwie Śląskim działaniach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”  w dniach 19.06. do 1.09.2009 r.

Przedstawiono główne kierunki działań  służb, inspekcji, organów administracji niezespolonej, a także organizacji

pozarządowych: 

Przedstawiono wykaz placówek oświatowych, w których planowane jest zorganizowanie półkolonii, program działań

Miejskiego Domu Kultury oraz innych placówek kulturalnych w okresie wakacyjnym 2009 r. W ramach programu ”Akcja lato

w mieście”  zorganizowano zajęcia świetlicowe: plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz sportowe. Przy współpracy

z Miejskim Ośrodkiem Sporu i Rekreacji organizowane będą  wycieczki na basen, kina, itp. Dzielnicowy Dom Kultury

w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, Ośrodek Kultury „Andaluzja” organizować będą półkolonie.  

2. Poinformowano o formach zabezpieczenia imprez, półkolonii, kontroli przebiegu zorganizowanych form wypoczynku,

akcji kontroli autokarów z wyjeżdżającymi na wypoczynek, kontroli bezpieczeństwa pożarowego itp. 

Zaprezentowano zakres zadań Policji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”.  W ramach działań prewencyjnych,

których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej w okresie wakacji, propagowane

będą  właściwe zachowania oraz szeroko pojęta profilaktyka. Zwrócono uwagę,  że ważnym aspektem działań  policji jest

kontrola podróżujących dzieci i młodzieży. W ramach codziennej służby patrolowo - obchodowej funkcjonariusze OPI oraz

dzielnicowi dokonywali kontroli miejsc tzw. „dzikich kąpielisk” zwracając uwagę na ich właściwe oznakowanie (dot. zakazu

kąpieli), a także miejsc gromadzenia się  młodzieży tj. klatki schodowe, lokale, dyskoteki. Policja za pośrednictwem

swojego rzecznika prasowego, w czasie audycji w „Radiu Piekary”,  poinformuje o występujących zagrożeniach oraz

promować  będzie bezpieczne zachowania. Omówiono zadania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego. Główne działania Straży Miejskiej to: 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poinformował  o planie kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku.

Jednocześnie poinformował,  że w roku 2010 planuje przeszkolić  przedstawicieli organizatorów wypoczynku dzieci

i młodzieży w mieście, w sprawie przekazywania dokumentacji dot. ochrony przeciwpożarowej danego obiektu.  

3. Przyjęto informację na temat kontroli boisk, placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował,  że kontroluje placówki, w których odbywają się półkolonie,

place zabaw, boiska itp. Ze względu na ograniczone zaplecze kadrowe nie jest niestety w stanie przeprowadzić  kontroli

wszystkich placów zabaw zlokalizowanych w mieście. Zaproponowano, by PINB wystąpił  z pismem do wszystkich

zarządców o przeprowadzenie kontroli swoich placów zabaw i urządzeń,  pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa

dla korzystających z nich, oraz przesłali protokoły pokontrolne do PINB.  

4. Uzyskano informację na temat akcji Oddziału Powiatowego WOPR w Piekarach Śląskich dot. edukacji bezpiecznych

zachowań  nad wodą  oraz realizacji kontroli akwenów wodnych w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji

pozarządowych 

Przedstawiono informację dot. edukacji bezpiecznych zachowań nad wodą oraz realizacji kontroli akwenów wodnych

w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

w bieżącym roku. Oddział  Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadził  szkolenia w roku

2007 i 2008 (łącznie 4500 uczniów szkół  podstawowych, ponadpodstawowych i średnich), naukę  pływania na basenie

krytym „Andaluzja”  dla dzieci, oraz zorganizowano dwa weekendowe, wyjazdowe szkolenia nauki pływania do Zielonej.

W roku bieżącym konkursem objęto dzieci we wszystkich przedszkolach. Przez cały okres wakacji ratownicy WOPR-u

będą  patrolować  akweny wodne na terenie Miasta i terenach przyległych tj. Chechło i Kozłowa Góra. Poinformowano

Komisję  o kontynuacji programu „Bezpieczne życie”,  propagującego bezpieczne formy zachowań  w domu i na wolnym

powietrzu. W bieżącym roku Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego UM programem objął uczniów klas pierwszych szkół

podstawowych. Szkołom przekazano odpowiednie materiały dla uczniów oraz informatory dla rodziców.  

5. Ponadto 

Przypomniano wymogi, jakie muszą spełniać  dokumenty, które należy dostarczyć  do wniosku w sprawie wystąpienia

o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Omówiono przygotowania służb do zabezpieczenia imprez

masowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury („Przebojowe lato z Radiem Piekary” w dniach 27.06-28.06 br., „Dni

Miasta”  w dniach 11.07-12.07 br.). Przypomniano, że zostały wprowadzone objazdy w mieście w związku z organizacją

imprez masowych. W związku z długookresowymi i obfitymi opadami deszczu przedstawiono informację o zabezpieczeniu

w sprzęt przeciwpowodziowy tj. motopompy, worki, piasek itp. Poinformowano, że stan rzeki Brynicy jest stabilny i na

bieżąco Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego jest w kontakcie z dyspozytorem Zapory Wodnej w Kozłowej Górze, na

bieżąco kontaktuje się także Kierownikiem Zapory w Kozłowej Górze. Zapewniono o stabilizacji zrzutów wody z Zapory.  

IV. W dniu 3 listopada 2009 roku: 

1. Przyjęto informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - prewencja dot. zachowań kibiców na stadionach i poza nimi, 

Komendant Miejski Policji przedstawił  informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji

dotyczących bezpieczeństwa dzieci   i  młodzieży. Poinformowano obecnych, że do real izacj i  zadań  związanych

z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem

rozpoznania na terenie Miasta, w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”.  Celem funkcjonalnym przedmiotowego

Zespołu jest sporządzanie analiz zagrożeń  bezpieczeństwa imprez sportowych, praca operacyjna ukierunkowana na

rozpoznanie pseudokibiców, objęcie zainteresowaniem operacyjnym środowisk, których członkowie mogą  stwarzać

potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa imprez sportowych, pomoc innym jednostkom w prowadzeniu działań

w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych itp. Zgodnie z prowadzonym przez Komendę  rozpoznaniem środowiska

kibiców na terenie Miasta ujawniono i zidentyfikowano 110 kibiców Górnika Zabrze oraz 170 kibiców Ruchu Chorzów,

regularnie lub sporadycznie wyjeżdżających na mecze piłki nożnej odbywającej się  na stadionach w Zabrzu i Chorzowie

oraz na mecze wyjazdowe tych drużyn. Komendant Miejski Policji poinformował, że na chwilę obecną na terenie Miasta nie

zostały zarejestrowane oficjalnie zrzeszenia kibiców klubów sportowych biorących udział  w rozgrywkach piłki nożnej. Pięciu

mieszkańców Miasta posiada zakaz wstępu na masowe imprezy sportowe w postaci meczów piłkarskich na terenie Polski.

Poinformowano Komisję o realizacji działań profilaktycznych wśród dzieci szkół  podstawowych oraz młodzieży gimnazjów.

Funkcjonariusze Zespołu ds. kibiców wraz z dzielnicowymi przeprowadzili 10 spotkań  z młodzieżą,  na których

przedstawiano zagadnienia związane z kulturalnym zachowaniem się  podczas imprez masowych oraz zachowań

w miejscach publicznych. Spotkania te prowadzone będą systematycznie przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji

celem podnoszenia świadomośc i  młodzieży szkolnej. Poinformowano Komisję,  że Komenda Miejska Policji przy

współpracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie (Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział  Edukacji, Rzecznik Prasowy,

Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich) oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przygotowuje propozycję

zorganizowania programu profilaktyczno – prewencyjnego „Krok po kroku do EURO 2012”,  którego celem jest edukacja

w zakresie kształtowania właściwych postaw podczas kibicowania, podniesienie wiedzy na temat Mistrzostw Europy

w piłce  nożnej. Program ten przeprowadzono po raz pierwszy w gimnazjach Zabrza w roku szkolnym 2008/09.

Poinformowano Komisję  o spotkaniu z nauczycielami wychowania fizycznego szkół  gimnazjalnych, poświęconemu

udziałowi w w/w programie, które miało miejsce 2 listopada br. 19 listopada br. na hali „Olimpii Piekary”  odbędą  się

rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt szkół  gimnazjalnych, które będą traktowane, jako pilotaż  programu „Krok po kroku do

EURO 2012”.  Prezydent Miasta polecił,  by zorganizować  spotkanie z dyrektorami gimnazjów, celem zapoznania

z Programem i warunkami uczestnictwa szkół  w jego realizacji. Poinformowano Komisję  o zmianie ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych, która nakłada nowe obowiązki na organizatorów imprez masowych oraz na służby

porządkowe i organy samorządu terytorialnego.  

2. Informacja na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  - działania podjęte w celu edukacji dzieci w sprawie bezpiecznych zachowań na ulicy

(akcja „ Bezpieczna droga do szkoły”), 

Komendant Miejski Policji przedstawił  działania podjęte przez funkcjonariuszy w celu edukacji dzieci w sprawie

bezpiecznych zachowań  na ulicy. Funkcjonariusze KMP odbyli 52 spotkania z dziećmi   i  młodzież ą  w szkołach

i przedszkolach, których celem była nauka bezpiecznych zachowań  i 18 spotkań  zorganizowano w ramach działań

„Bezpieczna droga do szkoły”. Ponadto poinformowano, iż  zakończenie programu „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach

akcji „2009 rok pieszego”  wraz z rozstrzygnięciem stosownego konkursu plastycznego odbędzie się  13 listopada br.

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich.  

3. Przyjęto informację na temat remontów ulic: Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, Ziętka w celu poprawy

bezpieczeństwa uczestników ruchu. Stan przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku

z budową autostrady A1. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przedstawił  informacje na temat

prowadzonych prac remontowych ulic w Mieście, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Rozpoczęte inwestycje - remont ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja i Ziętka, oraz skrzyżowania

Sadowskiego z DK4 przebiegają  według harmonogramu prac i ich zakończenie nastąpi zgodnie z zawartymi umowami.

Firma „DROGOPOL”,  która realizuje w Mieście te inwestycję,  informuje użytkowników ruchu drogowego o utrudnieniach

w ruchu. Podczas prowadzonych prac remontowych ulic, prowadzono również  remonty przez inne instytucje tj. MPWiK

w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz firmę  Vattenfall dot. przebudowy linii średniego napięcia. Poinformowano

Komisję  o stanie przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z budową  autostrady A1 -

przeprowadzono spotkanie w celu omówienia wjazdów i wyjazdów samochodów ciężkich z terenu prowadzonych prac

budowy w/w inwestycji dot. ul. Czołgistów oraz ul. Solidarności. Zgodnie z projektem inwestor ma zapewnić  miejsca

czyszczenia pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę  miejska oraz droga miejska ma być  na bieżąco

czyszczona. Polecono naczelnikowi IR egzekwowanie mycie aut wyjeżdżających z budowy. Straż Miejska, zwróciła uwagę,

że firmy prowadzące remonty dróg nieodpowiednio oznakowują  te roboty np. na ul. Bytomskiej, Tarnogórskiej. Prezydent

Miasta polecił Straży Miejskiej sporządzanie na bieżąco informacji o w/w nieprawidłowościach oraz egzekwowanie porządku

w czasie prac remontowych.  

4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wydała opinię  na temat wniosku Polskich Salonów Gier Sp. z o. o. z siedzibą

w Krakowie, ul. Szablowskiego 3/1, w sprawie lokalizacji salonu gier przy ul. K. Miarki 23. 

Sekretarz Miasta Piekary Śląskie, zreferowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.

Szablowskiego 3/1, w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu użytkowym

położonym w Piekarach Śląskich ul. K. Miarki 23. Komisja zapoznała się z wnioskiem Spółki z dnia 20 sierpnia 2009 r. oraz

załączonymi opiniami: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Miejskiego Rzecznika

Konsumentów Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Po dyskusji

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

5. Przedstawiono informację na temat V Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy”,  która miała miejsce w dniach 22-

23 października br. w Warszawie. 

Ze strony Piekar Śląskich uczestniczyło w niej 6 osób. Uczestnicy w/w konferencji wzbogacili się o wiedzę w zakresie

sposobów reagowania na agresję wśród młodzieży. Zaproponowano, by materiał  z w/w konferencji w sprawie agresji wśród

młodzieży został przekazany wszystkim pedagogom i psychologom szkolnym.  

6. Przedstawiono informacje na temat sprawozdań liderów grup Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 za I półrocze 2009 r. 

7. Ponadto 

Poinformowano Komisję,  że w dniu 3 listopada br. w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich rozpoczął się  strajk

personelu. Komendant Miejski PSP poinformował  Komisję o projekcie obsługiwania przez Miasto Piekary Śląskie telefonu

alarmowego 112 z terenu miast Piekary Śl. i Bytom. Funkcjonujący CPR zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt

komputerowy i łączności.  

- w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 64,6% i był  niższy o 0,9% w stosunku do roku 2007 oraz o 16,8% wyższy

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł  63,4% i był  wyższy o 5,4% niż  w roku 2007 i wyższy o 24,9% od

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 94,6% i była taka sama jak w roku ubiegłym

oraz wyższa o 12,3% od średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność  wyniosła 99,9% i była wyższa o 0,3% od ubiegłorocznej oraz

o 4,4% wyższa od wojewódzkiej. 

a) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym, w tym pomoc finansowa, organizacja spotkania wigilijnego osób starszych

i samotnych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania realizowana podczas wywiadów

środowiskowych u osób starszych, 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  - realizacja poprzez programy i profilaktykę  uzależnień  od alkoholu, środków

odurzających, tytoniu np. radzenie sobie ze stresem i agresją,  organizacja konkursów i zawodów w Punktach

Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach wsparcia dziennego z elementami

propagującymi bezpieczeństwo i bezpieczne zachowania, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń ładu i porządku publicznego - realizacja poprzez

współpracę instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Strażą Miejską, Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - realizacja poprzez lokalny program przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, realizacja procedury "Niebieska Karta", współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów

konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, opracowano i wydano poradnik "Wiem gdzie" dla osób doświadczających

przemocy w rodzinie, rozdawany bezpłatnie, wydany w ramach środków finansowych otrzymanych w wyniku

konkursu realizowanego w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej", prowadzenie grupy wsparcia dla

osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie; realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców

przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych z Krajowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci -

realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”  w żłobku, przedszkolach,

szkołach, także rodziny skorzystały z pomocy finansowej na zakup żywności. 

b) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, który tworzy grupa szkolnych pedagogów zatrudnionych

we wszystkich szkołach; koordynują zadania dotyczące szkolnego bezpieczeństwa i porządku. Były to między innymi:

Ze zdecydowanie pozytywną  oceną  spotkało s ię  wprowadzenie do większości szkół  monitoringu wizyjnego.

Pedagodzy i inni pracownicy szkół  potwierdzają,  że w znacznym stopniu ograniczone zostały zjawiska palenia

papierosów, wyjścia z budynku szkoły, bójki i utarczki na korytarzach. Wszystkie te działania przyniosły pożądany

skutek, ale nie rozwiązują  do końca problemu bezpieczeństwa i porządku w placówkach. Dyrektorzy zgłaszają

potrzeby w zakresie: 

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje w ramach lekcji wychowawczych dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych,

promujące zdrowy styl życia, dbałość o własne zdrowie, 

- wzmożone dyżury nauczycielskie oraz dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- wprowadzenie identyfikatorów wśród młodzieży gimnazjalnej,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- wyposażenie szkół w testy służące do rozpoznawania narkotyków,

- realizacja programów profilaktycznych.

- zatrudnienia pracownika ochrony,

- zmiany prawa oświatowego w zakresie możliwości stosowania kar w postaci zawieszenia ucznia lub wydalenia ze

szkoły. 

c) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Komisja zebrała się w 2008 r. 13 razy, zaopiniowała

97 wniosków, w tym 20 projektów zmiany organizacji ruchu. Przedstawiono skład komisji oraz zakres robót w Mieście,

jakie zostały wykonane, jak i będą realizowane w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Roboty będą

prowadzone jednocześnie w kilku dzielnicach, co stanowić będzie utrudnienia w ruchu drogowym. 

d) sprawozdanie z działań zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: W roku 2008 zajmowano się

niepłaceniem rachunków za wywóz nieczystośc i  bądź  brakiem takich umów (kontrolą  objęto  Dąbrówkę  Wielką,

Brzeziny, Szarlej, Brzozowice-Kamień)  prowadzeniem handlu przy ulicy Krupy, nasileniem kontroli wywozu odpadów

przez samochody wielkogabarytowe, przygotowaniem do Akcji Zima, oceniono zmiany sposobu prowadzenia handlu

w okresie pielgrzymek. Zajmowano się problemem wyprowadzania psów. 

e) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2008 r. Prace Zespołu obejmowały: 

Przedstawiono statystykę działań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

- aktualizację składu osobowego w myśl zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- opracowanie instrukcji i procedur niezbędnych do sporządzenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego,

- dokonanie analizy i oceny zabezpieczeń  przeciwpowodziowych rzeki Brynicy i Szarlejki, aktualizację  danych

dotyczących stanu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, 

- koordynację  sprawnego przebiegu pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców oraz kobiet i niewiast do Matki Bożej

Piekarskiej, 

- ocenę  i doskonalenie zasad koordynacji działań  współpracy pomięd z y  służbami miejskimi w działaniach

dotyczących usuwania skutków zanieczyszczenia dróg substancjami ropopochodnymi, 

- odbyto posiedzenie PZZK oraz Wydziałów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, na którym oceniono przygotowania do

zapewnienia bezpieczeństwa osób w związku z obchodami święta Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych, 

- członkowie PZZK wzięli udział w ćwiczeniach w zakładzie NOMAX,

- opiniowano wnioski dotyczące uzgodnienia lokalizacji projektowanych budynków położonych na działkach Strefy

Aktywności Gospodarczej przy ul. Podmiejskiej, 

- na bieżąco i stosownie do potrzeb realizowano inne zadania dotyczące nadzoru nad działaniami obrony cywilnej,

ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego, a także nadzorowano pracę MCZK, 

- wciąganie do grup pseudofanów coraz młodszej grupy dzieci i młodzieży,

- grupowania się  przed wyjazdami kibiców Ruchu Chorzów w rejonie restauracji „Imperium”  przy ul. Skłodowskiej,

a kibiców klubu Górnik Zabrze w rejonie dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II, 

- zachowania pseudokibiców w autobusach,

- powrotów z meczów, kiedy to następują dewastacje mienia np. wiat autobusowych, koszy na śmieci itp.

- porozumiewać  się wydając ziny (Widzew Łódź  – „Widzewiak”,  ŁKS Łódź  - „ŁKSsiak”,  Legia Warszawa - „Forza Legia”

itp.); 

- na terenie całego kraju wydawać  miesięcznik „To My Kibice”,  w którym można znaleźć  opisy grup kibiców, ligę ultras,

dużą ilość zdjęć opraw meczy, krótkie wzmianki o awanturach lub „ustawkach” kibiców, itp.; 

- organizować ogólnopolskie zjazdy Klubów Kibica - aktualnie najczęściej w formie turniejów piłkarskich dla kibiców;

- „kroić barwy”, traktując zdobyte szaliki, flagi itp. jako trofea;

- wykonywać tatuaże na ciele o tematyce hools (nazwa bojówki, logo klubu).

- spadek liczby wykroczeń w obszarze monitorowanym,

- polepszenie możliwości karania sprawców wykroczeń,

- szybkie reagowanie na łamanie prawa i porządku,

- podbudowa pracy służb w czasie pielgrzymek,

- możliwość archiwizacji materiałów - materiał dowodowy pozwalający ujawnić sprawców zdarzeń.

- 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 bezpiecznych zachowań,  w tym szczególnie wśród

dzieci i młodzieży, 

- monitorowaniu kontroli obiektów (realizowanych przez Państwową  Straż  Pożarną,  Inspekcję  Nadzoru Budowlanego,

Policję), w których planowany jest zorganizowany wypoczynek, oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu

i rekreacji (place zabaw, boiska, itp.), 

- włączenie do akcji funkcjonariuszy straży miejskiej.

- prowadzenie kontroli miejsc, w których mogą przebywać  osoby postronne, głównie w godzinach wieczorowo-nocnych, tj.

obiekty szkolne, obiekty MOSiR-u, Kopiec Wyzwolenia, place zabaw, parki, reagując na przypadki spożywania alkoholu,

niszczenia mienia, zakłócenia ładu i porządku publicznego, 

- patrolowanie przez patrole rowerowe i zmotoryzowane, okolic dzikich kąpielisk,

- zapewnienie porządku publicznego w miejscach zorganizowanego wypoczynku (półkolonie),

- reagowanie na stwierdzone przypadki rozbijania namiotów i palenie ognisk w miejscach ustronnych,

- uczestnictwo w zabezpieczaniu festynów,

- prowadzenie, na zaproszenie organizatorów wypoczynku, pogadanek na temat bezpieczeństwa i bezpiecznych

zachowań. 

a) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego, m. in.: 

Przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania wskazuje

na spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach, na co wpływ ma monitoring miejski. Poinformowano

o działaniach Rewiru Dzielnicowych, Wydziału Ruchu Drogowego, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji

w Katowicach. Wysoko oceniono współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, w szczególności z Urzędem Miasta.  

- 30 spotkań Zespołu ds. Koordynacji Służby Zewnętrznej, 7 narad kierownictwa dot. wykonania zapisów „Programu

Przeciwdziałania…” 

- wyniki w zakresie efektywności ścigania przestępstw 

w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 71,3% (w I połowie 2008: 74,7%),  

w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł 78,3% (w I połowie 2008: 72,4%),  

w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 97,9% (w I połowie 2008: 95,2%),

w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność wyniosła 99,8% (w I połowie 2008: 100%).  

- stan bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania obrazuje analiza przeprowadzonych

interwencji: 9295 w 2006 r., 8131 w 2007 r., 6979 w 2008 r., 3155 w I półroczu 2009 r. 

- przeprowadzano spotkania z mieszkańcami, mające na celu edukację w zakresie bezpiecznych zachowań,

- obsługa monitoringu miejskiego przekazała  d yżurnym KMP 114 interwencji dot. naruszeń  prawa, 57 razy

powiadamiano partole Wydziału Ruchu Drogowego o ujawnionych wykroczeniach. 

b) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym – finansowa (na bieżąco), edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu

zamieszkania realizowana podczas wywiadów środowiskowych u osób starszych, usługi opiekuńcze - 127 osób,

pobyt w dziennym Domu Pomocy Społecznej - 30 osób, 

- bezpieczeństwo dzieci   i  młodzieży  - realizacja programów profilaktyki uzależnień  od alkoholu,  środków

odurzających, tytoniu w Punktach Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach

wsparcia dziennego, realizacja działań w zakresie radzenia sobie z agresją, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń   ładu i porządku publicznego - współpraca

instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą

Miejską,  Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności; objęto pomocą

18 osób bezdomnych, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - opracowanie „Lokalnego programu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich na lata 2009-2015”,  realizacja procedury "Niebieska Karta" (54 rodziny),

współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, prowadzenie grupy

wsparcia dla osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie (uczestniczyło 50 osób); realizacja programu

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych

z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym

ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci - realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa

w zakresie Dożywiania” (2269 osób, także dorośli). 

c) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: 

Działania przynoszą pożądany skutek, ale nie rozwiązują problemów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży do końca.

Problemem jest dewastacja urządzeń zabawowo-sportowych na terenach zielonych wokół placówek.  

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych, promujące zdrowy styl życia, dbałość

o własne zdrowie, 

- wzmożone i często kontrolowane dyżury nauczycielskie,

- dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- realizacja programów profilaktycznych.

d) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 

Komisja zebrała  s ię  w omawianym okresie 6 razy, zaopiniowała 57 wniosków, w tym 14 projektów zmiany

organizacji ruchu. Zdecydowana większość spraw dotyczyła porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Opiniowano

3 wnioski w sprawie progów zwalniających.  

e) sprawozdanie z działań  zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: Zespół  obradował  15

czerwca i zajmował  się:  sprawą  kontroli posesji pod względem posiadania aktualnych rachunków za wywóz

nieczystości, handlem przy ul. Krupy, utworzenia parkingu przy ul. Gen. Ziętka, problemem dewastacji elewacji

budynków przez napisy, wyprowadzania psów. 

f) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prace Zespołu obejmowały: 

Informacje zostały przyjęte przez Komisję.  

- posiedzenie poświęcone koordynacji działań  podejmowanych przez służby, inspekcje, placówki edukacyjne

i organizacje pozarządowe, celem zapewnienia właściwego przygotowania oraz realizacji poszczególnych

przedsięwzię ć  zapewniających bezp ieczny wypoczynek dz iec iom  i  młodzieży ,   j a k   r ówn i eż  turystom

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez Miasto, 

- Od 14 stycznia do 12 lutego 2009 r. monitorowano pod kątem skażenia środowiska i uciążliwości dla mieszkańców

działania prowadzone podczas gaszenia przez jednostki OSP i PSP podpowierzchniowego pożaru pokopalnianych

osadników w Dąbrówce Wielkiej 

- w dniu 30.04.2009 r. odbyło się  posiedzenie, którego celem było omówienie zagrożenia pandemią  grypy A/H1N1

i oceną  realizowanych w tym zakresie zadań  przez podmioty (wg „siatki bezpieczeństwa”)  do tego celu powołane

w przypadku ujawnienia podejrzenia wystąpienia osoby zarażonej wirusem "świńskiej grypy" na terenie Miasta

i terenach sąsiednich. Stroną wiodącą w przypadku w/w zagrożenia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Bytomiu, 

- omówiono zabezpieczenie pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r,

- w związku z pismem Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

dokonano oceny, że teren szpitala nie leży w obszarze terenów zalewowych rzek przepływających przez Miasto.

Zwrócono uwagę na zagrożenia podstopień związanych z intensywnymi opadami, 

- wspólnie z przedstawicielami Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wodnych w Katowicach, B.T. Gliwice,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz MPWiK dokonano oceny zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki

Brynicy i Szarlejki. 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 

mgr inż. Stanisław Korfanty 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2009 roku. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w roku 2009 obradowała w dniach 27 lutego, 27 maja,

26 czerwca oraz 3 listopada.  

Tematy omawiane na spotkaniach:  

I. W dniu 27 lutego 2009 roku:  

1. Oceniono sposób wypełnienia zapisów porozumienia pomięd z y  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji

a Prezydentem Miasta Piekary Śląskie w zakresie funkcjonowania Oddziałów Prewencji Policji, przyjęto sprawozdanie

z realizacji planu pracy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich za 2008 rok.  

Przedstawiono działania Policji w ramach "Programu przeciwdziałania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywateli i porządku publicznego na lata 2008-2010", służące podniesieniu jakości i efektywności pracy policji i prowadzące

do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Po przeprowadzeniu analizy wyników stwierdzono, że

wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępstw ogółem wyniósł 81,7% i był wyższy o 5,5% w stosunku do roku 2007 oraz

wyższy o 21,7% od średniej wojewódzkiej: 

Przedstawiono również  analizę  stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania,

z której wynika, że w roku 2008 odnotowano spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach. Miał  zapewne na to

wpływ coraz lepiej funkcjonujący monitoring miejski, który w znacznym stopniu poprawił  stan bezpieczeństwa w miejscach

instalacji kamer, a jednocześnie przyczynił  się  do ustalenia i zatrzymania kilku sprawców przestępstw. Funkcjonariusze

Rewiru Dzielnicowych w celu poprawienia stanu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przestępczości na terenie Miasta

zorganizowali i uczestniczyli w 21 działaniach własnych, jak również  uczestniczyli w działaniach organizowanych przez

inne komórki Komendy Miejskiej Policji. W 2008 roku Sekcja Ruchu Drogowego zorganizowała i przeprowadziła szereg

wzmożonych działań  kontrolno-prewencyjnych, w szczególności działania pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ,  ALKOHOL,

NARKOTYKI oraz PASY. W 2008r. ważną rolę, na skutek podpisania porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Piekary

Śląsk im a  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji, pełniły patrole piesze (uważane za najskuteczniejsze)

funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Omówiono statystykę zdarzeń drogowych. Wysoko oceniono rolę

patroli pieszych zarówno ze Straż  Miejską,  jak również  z OPP w Katowicach. Wyznacznikiem bezpieczeństwa w Mieście

jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

2. Omówiono sposób realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich, Policja

przedstawiła propozycję  realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich.

Zaplanowano wspólne działania UM Piekary Śląskie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, KZK GOP, Kościoła oraz Radia

Piekary i TVP Katowice. Planowane są  prelekcje, pogadanki z mieszkańcami.  W ramach „Dni Miasta”  będzie

przeprowadzona akcja profilaktyki i ochrony pieszych. Zgłoszono propozycje oznakowania dla pieszych, kontroli zachowań

kierowców w rejonie przejś ć  dla pieszych, np. przy udziale monitoringu miejskiego. Szczególną  uwagę  zwrócono na

przejście dla pieszych w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Brzezinach Śląskich (do momentu uruchomienia

w tym miejscu wzbudzanej sygnalizacji przy przejściu dla pieszych).  

3. Zaprezentowano sprawozdania z wykonywania w roku 2008 zadań  nałożonych przez „Program Przeciwdziałania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010", 

4. Ponadto 

Poruszono kwestię  wagarujących uczniów; stwierdzono, że rodzice uczniów są ustawowo zobowiązani do tego, aby

uczeń  chodził  do szkoły. Po przekroczeniu 50% godzin nieobecności w miesiącu, szkoła  „alarmuje" rodziców, po czym

nakładana jest grzywna na rodziców. Z praktyki wynika, że sytuacja ta dotyka przede wszystkim rodzin patologicznych,

gdzie trudno wyegzekwować  zarówno troskę  o wagarujące dziecko, jak i nałożoną grzywnę,  Zwrócono uwagę,  aby służby

miejskie zajęły  s ię  intensywniej sprawą  parkowania w miejscach uprzywilejowanych dla osób niepełnosprawnych,

Zauważono koniecznoś ć  monitorowania przejazdu autobusami linii 164 agresywnych grup młodzieży. Poinformowano

zebranych o licznych akcjach PSP i OSP związanych z obfitymi opadami śniegu i usuwaniem powstałych niebezpiecznych

nawisów na dachach budynków.  

II. W dniu 27 maja 2009 roku: 

1. Przedstawiono sytuację  i propozycję  rozwiązań  dot. narastającego problemu niszczenia mienia i innych zachowań

chuligańskich pseudokibiców, w szczególności Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze.  

Zaprezentował  zdjęcia wykonane w maju 2009 r., które przedstawiały problem niszczenia mienia tj. w szczególności

napisów na elewacjach budynków mieszkalnych, placówek oświatowych, ogrodzeniach itp. W Kozłowej Górze, na Oś.

Wieczorka oraz Piekarach i Szaleju widoczne są  napisy pseudokibiców klubu Górnik Zabrze, natomiast w Kamieniu, Oś.

Powstańców, Brzezinach Śl. I Dąbrówce Wielkiej – napisy pseudokibiców klubu sportowego Ruch Chorzów. Zwrócono

uwagę na następujące kwestie: 

Policja przedstawiła informację z rozpoznania zjawisk chuligańskich pseudokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze

m.in. w związku z problemem niszczenia elewacji budynków na terenie poszczególnych dzielnic Miasta Piekary Śląskie

w okresie od.01.01. do 25.05.2009 r. Poinformowano, iż do realizacji zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem

informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem rozpoznania na terenie Miasta,

w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”  składający się  z grupy rozpoznania kryminalnego oraz powiatowego

punktu kontaktowego. Przedstawiono ocenę  realizacji zadań  realizowanych przez funkcjonariuszy tut. Komendy w celu

zabezpieczenia imprez masowych w okresie rozgrywek piłki nożnej sezonu ligowego 2008/2009. W zakresie zachowań

aspołecznych subkultury pseodokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze na terenie Miasta funkcjonariusze w roku 2009

odnotowali 16 przypadków niszczenia mienia poprzez nanoszenie napisów, niszczenia znaków drogowych. Zatrzymano

4 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Policja poinformowała Komisję,  że problem pseudokibiców

w mieście Piekary Śląskie nie stanowi dużego zagrożenia. Zwrócono uwagę  na przypadki niszczenia napisów elewacji

budynków, które nie miały związku z działaniem grup pseudokibiców. Podkreślono, że funkcjonariusze Policji stale

kontrolują  pseudokibiców. Ponadto zwrócono uwagę,  że mieszkańcy niechętnie współpracują  lub powiadamiają  Policję

o zdarzeniu niszczenia mienia publicznego czy o innych chuligańskich wyczynach. Przekazano informacje na temat

działalnośc i   r óżnych fanklubów. Największym zagrożeniem dla przeprowadzenia sportowej imprezy masowej są

paradoksalnie sami kibice, oczywiście nie wszyscy, ale grupa najczęściej zwana pseudokibicami lub szalikowcami.

Odznaczają się oni wyjątkowo agresywnymi cechami zachowania takimi jak: brutalność, wandalizm i wulgaryzm językowy,

a kibicowanie określonej drużynie stanowi czynnik grupowej tożsamości (mało istotny jest wynik sportowy natomiast liczy

się to, czy dana grupa potrafi się wyróżnić  wobec innych tego typu grup kibiców). Dla tych ludzi sam mecz nie jest formą

rozrywki, ale okazją  do wyrażenia swojej nienawiści do innych kibiców i zdobycia respektu wobec siebie i grupy, którą

reprezentują.  Z biegiem czasu skinheadzi zniknęli z naszych stadionów, ale wywarli największy wpływ na zwyczaje

i ideologię pseudokibiców, którzy wzorem skinheadów zaczęli: 

Polskich kibiców możemy podzielić  na grupy: ultras, hools, piknik, przeszczepy. ULTRASI – to kibice lub

zorganizowana grupa kibiców, którzy zajmują  się oprawą  meczy i dopingiem (fajerwerki, race, flagi). Kibice ci zazwyczaj

noszą koszulki klubowe, szaliki, czapki. Zajmują się  prowadzeniem stron internetowych swoich klubów. Są członkami lub

założycielami stowarzyszeń kibiców. Do takiej grupy może należeć  każdy, bez względu na wiek, płeć,  zawód pochodzenie

wystarczy, że opłaca składki i pomaga przy oprawie meczu itp. HOOLS – kibice, którzy są  aktywnymi członkami tzw.

„bojówki”  i biorą  udział  w bójkach kibiców, tzw. „ustawkach”.  Zazwyczaj biorą  również  udział  w napaściach na członków

służb porządkowych i funkcjonariuszy Policji. Praktycznie grupy takie istnieją przy każdym klubie piłkarskim w większych

miastach jak i małych miasteczkach. Do takiej grupy kibiców nie ma możliwości zapisania się  lub przyłączenia tylko

dlatego, że jest  s ię  kibicem danej drużyny. W skład grupy można dostać  się  poprzez: branie udziału w meczach

wyjazdowych, bronienie barw klubowych, bez względu na okoliczności stawanie w obronie innego kibica, bycie sprawnym

fizycznie, stawianie grupy na pierwszym miejscu, bycie gotowym do poświęceń na rzecz członków grupy. PIKNIK – kibic,

który nosi barwy klubowe, ale przychodzi na mecz, kiedy drużyna odnosi zwycięstwa, nie zajmuje się  czynnym

kibicowaniem. PRZESZCZEP – kibic, który często zmienia drużynę,  której kibicuje. Przedstawiono informację  na temat

dewastacji mienia. Najwięcej strat finansowych, które ponosi Miasto, to wydatki za usunięcia graffiti z elewacji budynków

oraz dewastacje znaków drogowych, wiat autobusowych. Koszt usunięcia graffiti z powierzchni niezabezpieczonych, czy

porowatych to, zgodnie z przedstawioną ofertą cenową,  83,00 zł/m². Zwrócono się z prośbą,  by Policja zbierając materiały

dowodowe np. w sprawie niszczenie mienia, uwzględniała wydatki ogółem poniesione przez Miasto, tzn. nie tylko koszty

użytego materiału do usunięcia szkody, ale również  koszty robocizny i dojazdu wykonawcy, który usuwa szkodę.

Wystąpiono z sugestią  do Policji, aby zniszczenie znaku drogowego, traktować  zgodnie z obowiązującym kodeksem

wykroczeń,  jako np. niszczenie mienia komunalnego oraz zagrożenie życia (bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Podsumowując dyskusję,  zauważono, że starsi mieszkańcy Miasta sygnalizują  m.in., że boją  się  chuliganów i grup

młodzieży, nie czują się bezpiecznie. W związku z powyższym zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia współpracy

prewencyjnej z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu Miasta.  

2. Przedstawiono informację na temat zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej.

Oceniono rozwiązania dotyczących handlu podczas pielgrzymek do Matki Boskiej Piekarskiej. 

Przedstawiono informację  na temat zorganizowanego spotkania dotyczącego zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn

i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. W dniu 08.05.2009 r. w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Piekarach Śląskich odbyło się  spotkanie poświęcone omówieniu zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców

do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r. W naradzie udział  wzięli przedstawiciele: KM PSP, KM Policji, Straży

Miejskiej, ZGK, Referatu Gospodarki Komunalnej UM, Wydziału Finansowo-Podatkowego UM, Rzecznik Prasowy UM,

Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UM. W czasie spotkania omówiono

porządkowo-organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące sprawnego przebiegu pielgrzymki. Ustalono miejsca rozlokowania sił:

Policji, Straży Miejskiej, Straży  P ożarnych i pogotowia ratunkowego. Poinformowano, że ul. Bytomska zostanie

udekorowana flagami narodowymi, maryjnymi i kościelnymi, pielgrzymów witać  będą  banery „WITAMY PIELGRZYMÓW

SZCZĘŚĆ  BOŻE”.  Ustalono wprowadzenie zakazu poruszania się  pojazdów na ul. Bytomskiej (poza samochodami

uprzywilejowanymi służb) od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II. Zakaz handlu,

obowiązywał  będzie przy ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lipami do skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka.

Umieszczone zostaną tabliczki informujące o odholowywaniu pojazdów z ulicy Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Bytomską

do ul. Papieża Jana Pawła II. oraz dot. działalności handlowej przy ul. Bytomskiej: „HANDEL WYŁĄCZNIE DLA

POSIADACZY ZEZWOLEŃ URZĘDU MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE" (zostaną umieszczone po obydwu stronach ulicy, na

krańcach strefy handlu oraz na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego). Wyznaczono parkingi: przy ul. K. Miarki – samochody

osobowe, ul. Graniczna (40-50 autokarów), ul. Czołgistów – autokary i samochody osobowe, parking przy Kopcu

Wyzwolenia - autokary i samochody osobowe. Ulotki informacyjne dla pielgrzymów, wydane przez Wydział Bezpieczeństwa

Publicznego, wzorem roku ubiegłego, będą  rozdawane przez funkcjonariuszy KMP. Funkcjonariusze czuwać  będą  nad

bezpieczeństwem i porządkiem, zgodnie z opracowanym planem zabezpieczenia. Ponadto Komenda Miejska Policji

i funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolować  będą  sprzedaż   środków „pirotechnicznych" osobom nieletnim.

Poinformowano Komisję o wzmocnionym składzie osobowym dyżuru w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które

zapewnia koordynację informacyjną  pomiędzy służbami współdziałającymi w dniu Pielgrzymki. Monitoring wizyjny spełnia

rolę narzędzia wsparcia działań Policji i Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów. Podkreślono

pozytywne opinie dotyczące pozwoleń  na handel podczas pielgrzymek, wydawanych w Wydziale Inwestycji i Remontów

UM. Ich efektem jest bezkonfliktowe zajmowanie miejsc przez sprzedawców.  

3. Zaprezentowano informację na temat funkcjonowania monitoringu miejskiego w roku 2008. Po dobudowaniu w 2008 roku

2 kamer w okolicach Bazyliki NMP, system monitoringu wizyjnego obejmuje 14 kamer umieszczonych w centrum Miasta

(11), Oś.  Wieczorka (2) i Brzozowice-Kamień  (1). Podkreślono dobre funkcjonowanie i efekty, jakie niesie z sobą

monitoring: 

4. Ponadto 

Poinformowano Komisję o działaniach podjętych na terenie Miasta w związku z wystąpieniem przypadków „świńskiej

grypy”  na terenie Polski - spotkanie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miało miejsce w dniu 30

kwietnia 2009 r.  

III. W dniu 26 czerwca 2009 roku: 

1. Informacja dotycząca form zorganizowanego wypoczynku niestacjonarnego w Piekarach Śląskich. Zapoznano

zebranych z treścią  pisma Wojewody Śląskiego nr ZK/III/5030/15/09 z dnia 10 czerwca 2009 r., o rozpoczętych

w Województwie Śląskim działaniach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”  w dniach 19.06. do 1.09.2009 r.

Przedstawiono główne kierunki działań  służb, inspekcji, organów administracji niezespolonej, a także organizacji

pozarządowych: 

Przedstawiono wykaz placówek oświatowych, w których planowane jest zorganizowanie półkolonii, program działań

Miejskiego Domu Kultury oraz innych placówek kulturalnych w okresie wakacyjnym 2009 r. W ramach programu ”Akcja lato

w mieście”  zorganizowano zajęcia świetlicowe: plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz sportowe. Przy współpracy

z Miejskim Ośrodkiem Sporu i Rekreacji organizowane będą  wycieczki na basen, kina, itp. Dzielnicowy Dom Kultury

w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, Ośrodek Kultury „Andaluzja” organizować będą półkolonie.  

2. Poinformowano o formach zabezpieczenia imprez, półkolonii, kontroli przebiegu zorganizowanych form wypoczynku,

akcji kontroli autokarów z wyjeżdżającymi na wypoczynek, kontroli bezpieczeństwa pożarowego itp. 

Zaprezentowano zakres zadań Policji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”.  W ramach działań prewencyjnych,

których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej w okresie wakacji, propagowane

będą  właściwe zachowania oraz szeroko pojęta profilaktyka. Zwrócono uwagę,  że ważnym aspektem działań  policji jest

kontrola podróżujących dzieci i młodzieży. W ramach codziennej służby patrolowo - obchodowej funkcjonariusze OPI oraz

dzielnicowi dokonywali kontroli miejsc tzw. „dzikich kąpielisk” zwracając uwagę na ich właściwe oznakowanie (dot. zakazu

kąpieli), a także miejsc gromadzenia się  młodzieży tj. klatki schodowe, lokale, dyskoteki. Policja za pośrednictwem

swojego rzecznika prasowego, w czasie audycji w „Radiu Piekary”,  poinformuje o występujących zagrożeniach oraz

promować  będzie bezpieczne zachowania. Omówiono zadania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego. Główne działania Straży Miejskiej to: 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poinformował  o planie kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku.

Jednocześnie poinformował,  że w roku 2010 planuje przeszkolić  przedstawicieli organizatorów wypoczynku dzieci

i młodzieży w mieście, w sprawie przekazywania dokumentacji dot. ochrony przeciwpożarowej danego obiektu.  

3. Przyjęto informację na temat kontroli boisk, placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował,  że kontroluje placówki, w których odbywają się półkolonie,

place zabaw, boiska itp. Ze względu na ograniczone zaplecze kadrowe nie jest niestety w stanie przeprowadzić  kontroli

wszystkich placów zabaw zlokalizowanych w mieście. Zaproponowano, by PINB wystąpił  z pismem do wszystkich

zarządców o przeprowadzenie kontroli swoich placów zabaw i urządzeń,  pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa

dla korzystających z nich, oraz przesłali protokoły pokontrolne do PINB.  

4. Uzyskano informację na temat akcji Oddziału Powiatowego WOPR w Piekarach Śląskich dot. edukacji bezpiecznych

zachowań  nad wodą  oraz realizacji kontroli akwenów wodnych w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji

pozarządowych 

Przedstawiono informację dot. edukacji bezpiecznych zachowań nad wodą oraz realizacji kontroli akwenów wodnych

w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

w bieżącym roku. Oddział  Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadził  szkolenia w roku

2007 i 2008 (łącznie 4500 uczniów szkół  podstawowych, ponadpodstawowych i średnich), naukę  pływania na basenie

krytym „Andaluzja”  dla dzieci, oraz zorganizowano dwa weekendowe, wyjazdowe szkolenia nauki pływania do Zielonej.

W roku bieżącym konkursem objęto dzieci we wszystkich przedszkolach. Przez cały okres wakacji ratownicy WOPR-u

będą  patrolować  akweny wodne na terenie Miasta i terenach przyległych tj. Chechło i Kozłowa Góra. Poinformowano

Komisję  o kontynuacji programu „Bezpieczne życie”,  propagującego bezpieczne formy zachowań  w domu i na wolnym

powietrzu. W bieżącym roku Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego UM programem objął uczniów klas pierwszych szkół

podstawowych. Szkołom przekazano odpowiednie materiały dla uczniów oraz informatory dla rodziców.  

5. Ponadto 

Przypomniano wymogi, jakie muszą spełniać  dokumenty, które należy dostarczyć  do wniosku w sprawie wystąpienia

o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Omówiono przygotowania służb do zabezpieczenia imprez

masowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury („Przebojowe lato z Radiem Piekary” w dniach 27.06-28.06 br., „Dni

Miasta”  w dniach 11.07-12.07 br.). Przypomniano, że zostały wprowadzone objazdy w mieście w związku z organizacją

imprez masowych. W związku z długookresowymi i obfitymi opadami deszczu przedstawiono informację o zabezpieczeniu

w sprzęt przeciwpowodziowy tj. motopompy, worki, piasek itp. Poinformowano, że stan rzeki Brynicy jest stabilny i na

bieżąco Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego jest w kontakcie z dyspozytorem Zapory Wodnej w Kozłowej Górze, na

bieżąco kontaktuje się także Kierownikiem Zapory w Kozłowej Górze. Zapewniono o stabilizacji zrzutów wody z Zapory.  

IV. W dniu 3 listopada 2009 roku: 

1. Przyjęto informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - prewencja dot. zachowań kibiców na stadionach i poza nimi, 

Komendant Miejski Policji przedstawił  informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji

dotyczących bezpieczeństwa dzieci   i  młodzieży. Poinformowano obecnych, że do real izacj i  zadań  związanych

z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem

rozpoznania na terenie Miasta, w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”.  Celem funkcjonalnym przedmiotowego

Zespołu jest sporządzanie analiz zagrożeń  bezpieczeństwa imprez sportowych, praca operacyjna ukierunkowana na

rozpoznanie pseudokibiców, objęcie zainteresowaniem operacyjnym środowisk, których członkowie mogą  stwarzać

potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa imprez sportowych, pomoc innym jednostkom w prowadzeniu działań

w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych itp. Zgodnie z prowadzonym przez Komendę  rozpoznaniem środowiska

kibiców na terenie Miasta ujawniono i zidentyfikowano 110 kibiców Górnika Zabrze oraz 170 kibiców Ruchu Chorzów,

regularnie lub sporadycznie wyjeżdżających na mecze piłki nożnej odbywającej się  na stadionach w Zabrzu i Chorzowie

oraz na mecze wyjazdowe tych drużyn. Komendant Miejski Policji poinformował, że na chwilę obecną na terenie Miasta nie

zostały zarejestrowane oficjalnie zrzeszenia kibiców klubów sportowych biorących udział  w rozgrywkach piłki nożnej. Pięciu

mieszkańców Miasta posiada zakaz wstępu na masowe imprezy sportowe w postaci meczów piłkarskich na terenie Polski.

Poinformowano Komisję o realizacji działań profilaktycznych wśród dzieci szkół  podstawowych oraz młodzieży gimnazjów.

Funkcjonariusze Zespołu ds. kibiców wraz z dzielnicowymi przeprowadzili 10 spotkań  z młodzieżą,  na których

przedstawiano zagadnienia związane z kulturalnym zachowaniem się  podczas imprez masowych oraz zachowań

w miejscach publicznych. Spotkania te prowadzone będą systematycznie przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji

celem podnoszenia świadomośc i  młodzieży szkolnej. Poinformowano Komisję,  że Komenda Miejska Policji przy

współpracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie (Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział  Edukacji, Rzecznik Prasowy,

Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich) oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przygotowuje propozycję

zorganizowania programu profilaktyczno – prewencyjnego „Krok po kroku do EURO 2012”,  którego celem jest edukacja

w zakresie kształtowania właściwych postaw podczas kibicowania, podniesienie wiedzy na temat Mistrzostw Europy

w piłce  nożnej. Program ten przeprowadzono po raz pierwszy w gimnazjach Zabrza w roku szkolnym 2008/09.

Poinformowano Komisję  o spotkaniu z nauczycielami wychowania fizycznego szkół  gimnazjalnych, poświęconemu

udziałowi w w/w programie, które miało miejsce 2 listopada br. 19 listopada br. na hali „Olimpii Piekary”  odbędą  się

rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt szkół  gimnazjalnych, które będą traktowane, jako pilotaż  programu „Krok po kroku do

EURO 2012”.  Prezydent Miasta polecił,  by zorganizować  spotkanie z dyrektorami gimnazjów, celem zapoznania

z Programem i warunkami uczestnictwa szkół  w jego realizacji. Poinformowano Komisję  o zmianie ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych, która nakłada nowe obowiązki na organizatorów imprez masowych oraz na służby

porządkowe i organy samorządu terytorialnego.  

2. Informacja na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  - działania podjęte w celu edukacji dzieci w sprawie bezpiecznych zachowań na ulicy

(akcja „ Bezpieczna droga do szkoły”), 

Komendant Miejski Policji przedstawił  działania podjęte przez funkcjonariuszy w celu edukacji dzieci w sprawie

bezpiecznych zachowań  na ulicy. Funkcjonariusze KMP odbyli 52 spotkania z dziećmi   i  młodzież ą  w szkołach

i przedszkolach, których celem była nauka bezpiecznych zachowań  i 18 spotkań  zorganizowano w ramach działań

„Bezpieczna droga do szkoły”. Ponadto poinformowano, iż  zakończenie programu „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach

akcji „2009 rok pieszego”  wraz z rozstrzygnięciem stosownego konkursu plastycznego odbędzie się  13 listopada br.

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich.  

3. Przyjęto informację na temat remontów ulic: Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, Ziętka w celu poprawy

bezpieczeństwa uczestników ruchu. Stan przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku

z budową autostrady A1. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przedstawił  informacje na temat

prowadzonych prac remontowych ulic w Mieście, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Rozpoczęte inwestycje - remont ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja i Ziętka, oraz skrzyżowania

Sadowskiego z DK4 przebiegają  według harmonogramu prac i ich zakończenie nastąpi zgodnie z zawartymi umowami.

Firma „DROGOPOL”,  która realizuje w Mieście te inwestycję,  informuje użytkowników ruchu drogowego o utrudnieniach

w ruchu. Podczas prowadzonych prac remontowych ulic, prowadzono również  remonty przez inne instytucje tj. MPWiK

w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz firmę  Vattenfall dot. przebudowy linii średniego napięcia. Poinformowano

Komisję  o stanie przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z budową  autostrady A1 -

przeprowadzono spotkanie w celu omówienia wjazdów i wyjazdów samochodów ciężkich z terenu prowadzonych prac

budowy w/w inwestycji dot. ul. Czołgistów oraz ul. Solidarności. Zgodnie z projektem inwestor ma zapewnić  miejsca

czyszczenia pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę  miejska oraz droga miejska ma być  na bieżąco

czyszczona. Polecono naczelnikowi IR egzekwowanie mycie aut wyjeżdżających z budowy. Straż Miejska, zwróciła uwagę,

że firmy prowadzące remonty dróg nieodpowiednio oznakowują  te roboty np. na ul. Bytomskiej, Tarnogórskiej. Prezydent

Miasta polecił Straży Miejskiej sporządzanie na bieżąco informacji o w/w nieprawidłowościach oraz egzekwowanie porządku

w czasie prac remontowych.  

4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wydała opinię  na temat wniosku Polskich Salonów Gier Sp. z o. o. z siedzibą

w Krakowie, ul. Szablowskiego 3/1, w sprawie lokalizacji salonu gier przy ul. K. Miarki 23. 

Sekretarz Miasta Piekary Śląskie, zreferowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.

Szablowskiego 3/1, w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu użytkowym

położonym w Piekarach Śląskich ul. K. Miarki 23. Komisja zapoznała się z wnioskiem Spółki z dnia 20 sierpnia 2009 r. oraz

załączonymi opiniami: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Miejskiego Rzecznika

Konsumentów Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Po dyskusji

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

5. Przedstawiono informację na temat V Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy”,  która miała miejsce w dniach 22-

23 października br. w Warszawie. 

Ze strony Piekar Śląskich uczestniczyło w niej 6 osób. Uczestnicy w/w konferencji wzbogacili się o wiedzę w zakresie

sposobów reagowania na agresję wśród młodzieży. Zaproponowano, by materiał  z w/w konferencji w sprawie agresji wśród

młodzieży został przekazany wszystkim pedagogom i psychologom szkolnym.  

6. Przedstawiono informacje na temat sprawozdań liderów grup Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 za I półrocze 2009 r. 

7. Ponadto 

Poinformowano Komisję,  że w dniu 3 listopada br. w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich rozpoczął się  strajk

personelu. Komendant Miejski PSP poinformował  Komisję o projekcie obsługiwania przez Miasto Piekary Śląskie telefonu

alarmowego 112 z terenu miast Piekary Śl. i Bytom. Funkcjonujący CPR zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt

komputerowy i łączności.  

- w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 64,6% i był  niższy o 0,9% w stosunku do roku 2007 oraz o 16,8% wyższy

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł  63,4% i był  wyższy o 5,4% niż  w roku 2007 i wyższy o 24,9% od

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 94,6% i była taka sama jak w roku ubiegłym

oraz wyższa o 12,3% od średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność  wyniosła 99,9% i była wyższa o 0,3% od ubiegłorocznej oraz

o 4,4% wyższa od wojewódzkiej. 

a) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym, w tym pomoc finansowa, organizacja spotkania wigilijnego osób starszych

i samotnych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania realizowana podczas wywiadów

środowiskowych u osób starszych, 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  - realizacja poprzez programy i profilaktykę  uzależnień  od alkoholu, środków

odurzających, tytoniu np. radzenie sobie ze stresem i agresją,  organizacja konkursów i zawodów w Punktach

Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach wsparcia dziennego z elementami

propagującymi bezpieczeństwo i bezpieczne zachowania, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń ładu i porządku publicznego - realizacja poprzez

współpracę instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Strażą Miejską, Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - realizacja poprzez lokalny program przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, realizacja procedury "Niebieska Karta", współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów

konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, opracowano i wydano poradnik "Wiem gdzie" dla osób doświadczających

przemocy w rodzinie, rozdawany bezpłatnie, wydany w ramach środków finansowych otrzymanych w wyniku

konkursu realizowanego w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej", prowadzenie grupy wsparcia dla

osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie; realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców

przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych z Krajowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci -

realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”  w żłobku, przedszkolach,

szkołach, także rodziny skorzystały z pomocy finansowej na zakup żywności. 

b) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, który tworzy grupa szkolnych pedagogów zatrudnionych

we wszystkich szkołach; koordynują zadania dotyczące szkolnego bezpieczeństwa i porządku. Były to między innymi:

Ze zdecydowanie pozytywną  oceną  spotkało s ię  wprowadzenie do większości szkół  monitoringu wizyjnego.

Pedagodzy i inni pracownicy szkół  potwierdzają,  że w znacznym stopniu ograniczone zostały zjawiska palenia

papierosów, wyjścia z budynku szkoły, bójki i utarczki na korytarzach. Wszystkie te działania przyniosły pożądany

skutek, ale nie rozwiązują  do końca problemu bezpieczeństwa i porządku w placówkach. Dyrektorzy zgłaszają

potrzeby w zakresie: 

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje w ramach lekcji wychowawczych dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych,

promujące zdrowy styl życia, dbałość o własne zdrowie, 

- wzmożone dyżury nauczycielskie oraz dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- wprowadzenie identyfikatorów wśród młodzieży gimnazjalnej,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- wyposażenie szkół w testy służące do rozpoznawania narkotyków,

- realizacja programów profilaktycznych.

- zatrudnienia pracownika ochrony,

- zmiany prawa oświatowego w zakresie możliwości stosowania kar w postaci zawieszenia ucznia lub wydalenia ze

szkoły. 

c) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Komisja zebrała się w 2008 r. 13 razy, zaopiniowała

97 wniosków, w tym 20 projektów zmiany organizacji ruchu. Przedstawiono skład komisji oraz zakres robót w Mieście,

jakie zostały wykonane, jak i będą realizowane w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Roboty będą

prowadzone jednocześnie w kilku dzielnicach, co stanowić będzie utrudnienia w ruchu drogowym. 

d) sprawozdanie z działań zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: W roku 2008 zajmowano się

niepłaceniem rachunków za wywóz nieczystośc i  bądź  brakiem takich umów (kontrolą  objęto  Dąbrówkę  Wielką,

Brzeziny, Szarlej, Brzozowice-Kamień)  prowadzeniem handlu przy ulicy Krupy, nasileniem kontroli wywozu odpadów

przez samochody wielkogabarytowe, przygotowaniem do Akcji Zima, oceniono zmiany sposobu prowadzenia handlu

w okresie pielgrzymek. Zajmowano się problemem wyprowadzania psów. 

e) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2008 r. Prace Zespołu obejmowały: 

Przedstawiono statystykę działań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

- aktualizację składu osobowego w myśl zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- opracowanie instrukcji i procedur niezbędnych do sporządzenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego,

- dokonanie analizy i oceny zabezpieczeń  przeciwpowodziowych rzeki Brynicy i Szarlejki, aktualizację  danych

dotyczących stanu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, 

- koordynację  sprawnego przebiegu pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców oraz kobiet i niewiast do Matki Bożej

Piekarskiej, 

- ocenę  i doskonalenie zasad koordynacji działań  współpracy pomięd z y  służbami miejskimi w działaniach

dotyczących usuwania skutków zanieczyszczenia dróg substancjami ropopochodnymi, 

- odbyto posiedzenie PZZK oraz Wydziałów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, na którym oceniono przygotowania do

zapewnienia bezpieczeństwa osób w związku z obchodami święta Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych, 

- członkowie PZZK wzięli udział w ćwiczeniach w zakładzie NOMAX,

- opiniowano wnioski dotyczące uzgodnienia lokalizacji projektowanych budynków położonych na działkach Strefy

Aktywności Gospodarczej przy ul. Podmiejskiej, 

- na bieżąco i stosownie do potrzeb realizowano inne zadania dotyczące nadzoru nad działaniami obrony cywilnej,

ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego, a także nadzorowano pracę MCZK, 

- wciąganie do grup pseudofanów coraz młodszej grupy dzieci i młodzieży,

- grupowania się  przed wyjazdami kibiców Ruchu Chorzów w rejonie restauracji „Imperium”  przy ul. Skłodowskiej,

a kibiców klubu Górnik Zabrze w rejonie dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II, 

- zachowania pseudokibiców w autobusach,

- powrotów z meczów, kiedy to następują dewastacje mienia np. wiat autobusowych, koszy na śmieci itp.

- porozumiewać  się wydając ziny (Widzew Łódź  – „Widzewiak”,  ŁKS Łódź  - „ŁKSsiak”,  Legia Warszawa - „Forza Legia”

itp.); 

- na terenie całego kraju wydawać  miesięcznik „To My Kibice”,  w którym można znaleźć  opisy grup kibiców, ligę ultras,

dużą ilość zdjęć opraw meczy, krótkie wzmianki o awanturach lub „ustawkach” kibiców, itp.; 

- organizować ogólnopolskie zjazdy Klubów Kibica - aktualnie najczęściej w formie turniejów piłkarskich dla kibiców;

- „kroić barwy”, traktując zdobyte szaliki, flagi itp. jako trofea;

- wykonywać tatuaże na ciele o tematyce hools (nazwa bojówki, logo klubu).

- spadek liczby wykroczeń w obszarze monitorowanym,

- polepszenie możliwości karania sprawców wykroczeń,

- szybkie reagowanie na łamanie prawa i porządku,

- podbudowa pracy służb w czasie pielgrzymek,

- możliwość archiwizacji materiałów - materiał dowodowy pozwalający ujawnić sprawców zdarzeń.

- 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 bezpiecznych zachowań,  w tym szczególnie wśród

dzieci i młodzieży, 

- monitorowaniu kontroli obiektów (realizowanych przez Państwową  Straż  Pożarną,  Inspekcję  Nadzoru Budowlanego,

Policję), w których planowany jest zorganizowany wypoczynek, oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu

i rekreacji (place zabaw, boiska, itp.), 

- włączenie do akcji funkcjonariuszy straży miejskiej.

- prowadzenie kontroli miejsc, w których mogą przebywać  osoby postronne, głównie w godzinach wieczorowo-nocnych, tj.

obiekty szkolne, obiekty MOSiR-u, Kopiec Wyzwolenia, place zabaw, parki, reagując na przypadki spożywania alkoholu,

niszczenia mienia, zakłócenia ładu i porządku publicznego, 

- patrolowanie przez patrole rowerowe i zmotoryzowane, okolic dzikich kąpielisk,

- zapewnienie porządku publicznego w miejscach zorganizowanego wypoczynku (półkolonie),

- reagowanie na stwierdzone przypadki rozbijania namiotów i palenie ognisk w miejscach ustronnych,

- uczestnictwo w zabezpieczaniu festynów,

- prowadzenie, na zaproszenie organizatorów wypoczynku, pogadanek na temat bezpieczeństwa i bezpiecznych

zachowań. 

a) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego, m. in.: 

Przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania wskazuje

na spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach, na co wpływ ma monitoring miejski. Poinformowano

o działaniach Rewiru Dzielnicowych, Wydziału Ruchu Drogowego, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji

w Katowicach. Wysoko oceniono współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, w szczególności z Urzędem Miasta.  

- 30 spotkań Zespołu ds. Koordynacji Służby Zewnętrznej, 7 narad kierownictwa dot. wykonania zapisów „Programu

Przeciwdziałania…” 

- wyniki w zakresie efektywności ścigania przestępstw 

w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 71,3% (w I połowie 2008: 74,7%),  

w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł 78,3% (w I połowie 2008: 72,4%),  

w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 97,9% (w I połowie 2008: 95,2%),

w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność wyniosła 99,8% (w I połowie 2008: 100%).  

- stan bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania obrazuje analiza przeprowadzonych

interwencji: 9295 w 2006 r., 8131 w 2007 r., 6979 w 2008 r., 3155 w I półroczu 2009 r. 

- przeprowadzano spotkania z mieszkańcami, mające na celu edukację w zakresie bezpiecznych zachowań,

- obsługa monitoringu miejskiego przekazała  d yżurnym KMP 114 interwencji dot. naruszeń  prawa, 57 razy

powiadamiano partole Wydziału Ruchu Drogowego o ujawnionych wykroczeniach. 

b) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym – finansowa (na bieżąco), edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu

zamieszkania realizowana podczas wywiadów środowiskowych u osób starszych, usługi opiekuńcze - 127 osób,

pobyt w dziennym Domu Pomocy Społecznej - 30 osób, 

- bezpieczeństwo dzieci   i  młodzieży  - realizacja programów profilaktyki uzależnień  od alkoholu,  środków

odurzających, tytoniu w Punktach Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach

wsparcia dziennego, realizacja działań w zakresie radzenia sobie z agresją, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń   ładu i porządku publicznego - współpraca

instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą

Miejską,  Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności; objęto pomocą

18 osób bezdomnych, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - opracowanie „Lokalnego programu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich na lata 2009-2015”,  realizacja procedury "Niebieska Karta" (54 rodziny),

współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, prowadzenie grupy

wsparcia dla osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie (uczestniczyło 50 osób); realizacja programu

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych

z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym

ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci - realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa

w zakresie Dożywiania” (2269 osób, także dorośli). 

c) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: 

Działania przynoszą pożądany skutek, ale nie rozwiązują problemów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży do końca.

Problemem jest dewastacja urządzeń zabawowo-sportowych na terenach zielonych wokół placówek.  

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych, promujące zdrowy styl życia, dbałość

o własne zdrowie, 

- wzmożone i często kontrolowane dyżury nauczycielskie,

- dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- realizacja programów profilaktycznych.

d) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 

Komisja zebrała  s ię  w omawianym okresie 6 razy, zaopiniowała 57 wniosków, w tym 14 projektów zmiany

organizacji ruchu. Zdecydowana większość spraw dotyczyła porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Opiniowano

3 wnioski w sprawie progów zwalniających.  

e) sprawozdanie z działań  zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: Zespół  obradował  15

czerwca i zajmował  się:  sprawą  kontroli posesji pod względem posiadania aktualnych rachunków za wywóz

nieczystości, handlem przy ul. Krupy, utworzenia parkingu przy ul. Gen. Ziętka, problemem dewastacji elewacji

budynków przez napisy, wyprowadzania psów. 

f) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prace Zespołu obejmowały: 

Informacje zostały przyjęte przez Komisję.  

- posiedzenie poświęcone koordynacji działań  podejmowanych przez służby, inspekcje, placówki edukacyjne

i organizacje pozarządowe, celem zapewnienia właściwego przygotowania oraz realizacji poszczególnych

przedsięwzię ć  zapewniających bezp ieczny wypoczynek dz iec iom  i  młodzieży ,   j a k   r ówn i eż  turystom

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez Miasto, 

- Od 14 stycznia do 12 lutego 2009 r. monitorowano pod kątem skażenia środowiska i uciążliwości dla mieszkańców

działania prowadzone podczas gaszenia przez jednostki OSP i PSP podpowierzchniowego pożaru pokopalnianych

osadników w Dąbrówce Wielkiej 

- w dniu 30.04.2009 r. odbyło się  posiedzenie, którego celem było omówienie zagrożenia pandemią  grypy A/H1N1

i oceną  realizowanych w tym zakresie zadań  przez podmioty (wg „siatki bezpieczeństwa”)  do tego celu powołane

w przypadku ujawnienia podejrzenia wystąpienia osoby zarażonej wirusem "świńskiej grypy" na terenie Miasta

i terenach sąsiednich. Stroną wiodącą w przypadku w/w zagrożenia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Bytomiu, 

- omówiono zabezpieczenie pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r,

- w związku z pismem Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

dokonano oceny, że teren szpitala nie leży w obszarze terenów zalewowych rzek przepływających przez Miasto.

Zwrócono uwagę na zagrożenia podstopień związanych z intensywnymi opadami, 

- wspólnie z przedstawicielami Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wodnych w Katowicach, B.T. Gliwice,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz MPWiK dokonano oceny zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki

Brynicy i Szarlejki. 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 

mgr inż. Stanisław Korfanty 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2009 roku. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w roku 2009 obradowała w dniach 27 lutego, 27 maja,

26 czerwca oraz 3 listopada.  

Tematy omawiane na spotkaniach:  

I. W dniu 27 lutego 2009 roku:  

1. Oceniono sposób wypełnienia zapisów porozumienia pomięd z y  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji

a Prezydentem Miasta Piekary Śląskie w zakresie funkcjonowania Oddziałów Prewencji Policji, przyjęto sprawozdanie

z realizacji planu pracy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich za 2008 rok.  

Przedstawiono działania Policji w ramach "Programu przeciwdziałania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywateli i porządku publicznego na lata 2008-2010", służące podniesieniu jakości i efektywności pracy policji i prowadzące

do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Po przeprowadzeniu analizy wyników stwierdzono, że

wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępstw ogółem wyniósł 81,7% i był wyższy o 5,5% w stosunku do roku 2007 oraz

wyższy o 21,7% od średniej wojewódzkiej: 

Przedstawiono również  analizę  stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania,

z której wynika, że w roku 2008 odnotowano spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach. Miał  zapewne na to

wpływ coraz lepiej funkcjonujący monitoring miejski, który w znacznym stopniu poprawił  stan bezpieczeństwa w miejscach

instalacji kamer, a jednocześnie przyczynił  się  do ustalenia i zatrzymania kilku sprawców przestępstw. Funkcjonariusze

Rewiru Dzielnicowych w celu poprawienia stanu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przestępczości na terenie Miasta

zorganizowali i uczestniczyli w 21 działaniach własnych, jak również  uczestniczyli w działaniach organizowanych przez

inne komórki Komendy Miejskiej Policji. W 2008 roku Sekcja Ruchu Drogowego zorganizowała i przeprowadziła szereg

wzmożonych działań  kontrolno-prewencyjnych, w szczególności działania pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ,  ALKOHOL,

NARKOTYKI oraz PASY. W 2008r. ważną rolę, na skutek podpisania porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Piekary

Śląsk im a  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji, pełniły patrole piesze (uważane za najskuteczniejsze)

funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Omówiono statystykę zdarzeń drogowych. Wysoko oceniono rolę

patroli pieszych zarówno ze Straż  Miejską,  jak również  z OPP w Katowicach. Wyznacznikiem bezpieczeństwa w Mieście

jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

2. Omówiono sposób realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich, Policja

przedstawiła propozycję  realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich.

Zaplanowano wspólne działania UM Piekary Śląskie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, KZK GOP, Kościoła oraz Radia

Piekary i TVP Katowice. Planowane są  prelekcje, pogadanki z mieszkańcami.  W ramach „Dni Miasta”  będzie

przeprowadzona akcja profilaktyki i ochrony pieszych. Zgłoszono propozycje oznakowania dla pieszych, kontroli zachowań

kierowców w rejonie przejś ć  dla pieszych, np. przy udziale monitoringu miejskiego. Szczególną  uwagę  zwrócono na

przejście dla pieszych w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Brzezinach Śląskich (do momentu uruchomienia

w tym miejscu wzbudzanej sygnalizacji przy przejściu dla pieszych).  

3. Zaprezentowano sprawozdania z wykonywania w roku 2008 zadań  nałożonych przez „Program Przeciwdziałania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010", 

4. Ponadto 

Poruszono kwestię  wagarujących uczniów; stwierdzono, że rodzice uczniów są ustawowo zobowiązani do tego, aby

uczeń  chodził  do szkoły. Po przekroczeniu 50% godzin nieobecności w miesiącu, szkoła  „alarmuje" rodziców, po czym

nakładana jest grzywna na rodziców. Z praktyki wynika, że sytuacja ta dotyka przede wszystkim rodzin patologicznych,

gdzie trudno wyegzekwować  zarówno troskę  o wagarujące dziecko, jak i nałożoną grzywnę,  Zwrócono uwagę,  aby służby

miejskie zajęły  s ię  intensywniej sprawą  parkowania w miejscach uprzywilejowanych dla osób niepełnosprawnych,

Zauważono koniecznoś ć  monitorowania przejazdu autobusami linii 164 agresywnych grup młodzieży. Poinformowano

zebranych o licznych akcjach PSP i OSP związanych z obfitymi opadami śniegu i usuwaniem powstałych niebezpiecznych

nawisów na dachach budynków.  

II. W dniu 27 maja 2009 roku: 

1. Przedstawiono sytuację  i propozycję  rozwiązań  dot. narastającego problemu niszczenia mienia i innych zachowań

chuligańskich pseudokibiców, w szczególności Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze.  

Zaprezentował  zdjęcia wykonane w maju 2009 r., które przedstawiały problem niszczenia mienia tj. w szczególności

napisów na elewacjach budynków mieszkalnych, placówek oświatowych, ogrodzeniach itp. W Kozłowej Górze, na Oś.

Wieczorka oraz Piekarach i Szaleju widoczne są  napisy pseudokibiców klubu Górnik Zabrze, natomiast w Kamieniu, Oś.

Powstańców, Brzezinach Śl. I Dąbrówce Wielkiej – napisy pseudokibiców klubu sportowego Ruch Chorzów. Zwrócono

uwagę na następujące kwestie: 

Policja przedstawiła informację z rozpoznania zjawisk chuligańskich pseudokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze

m.in. w związku z problemem niszczenia elewacji budynków na terenie poszczególnych dzielnic Miasta Piekary Śląskie

w okresie od.01.01. do 25.05.2009 r. Poinformowano, iż do realizacji zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem

informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem rozpoznania na terenie Miasta,

w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”  składający się  z grupy rozpoznania kryminalnego oraz powiatowego

punktu kontaktowego. Przedstawiono ocenę  realizacji zadań  realizowanych przez funkcjonariuszy tut. Komendy w celu

zabezpieczenia imprez masowych w okresie rozgrywek piłki nożnej sezonu ligowego 2008/2009. W zakresie zachowań

aspołecznych subkultury pseodokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze na terenie Miasta funkcjonariusze w roku 2009

odnotowali 16 przypadków niszczenia mienia poprzez nanoszenie napisów, niszczenia znaków drogowych. Zatrzymano

4 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Policja poinformowała Komisję,  że problem pseudokibiców

w mieście Piekary Śląskie nie stanowi dużego zagrożenia. Zwrócono uwagę  na przypadki niszczenia napisów elewacji

budynków, które nie miały związku z działaniem grup pseudokibiców. Podkreślono, że funkcjonariusze Policji stale

kontrolują  pseudokibiców. Ponadto zwrócono uwagę,  że mieszkańcy niechętnie współpracują  lub powiadamiają  Policję

o zdarzeniu niszczenia mienia publicznego czy o innych chuligańskich wyczynach. Przekazano informacje na temat

działalnośc i   r óżnych fanklubów. Największym zagrożeniem dla przeprowadzenia sportowej imprezy masowej są

paradoksalnie sami kibice, oczywiście nie wszyscy, ale grupa najczęściej zwana pseudokibicami lub szalikowcami.

Odznaczają się oni wyjątkowo agresywnymi cechami zachowania takimi jak: brutalność, wandalizm i wulgaryzm językowy,

a kibicowanie określonej drużynie stanowi czynnik grupowej tożsamości (mało istotny jest wynik sportowy natomiast liczy

się to, czy dana grupa potrafi się wyróżnić  wobec innych tego typu grup kibiców). Dla tych ludzi sam mecz nie jest formą

rozrywki, ale okazją  do wyrażenia swojej nienawiści do innych kibiców i zdobycia respektu wobec siebie i grupy, którą

reprezentują.  Z biegiem czasu skinheadzi zniknęli z naszych stadionów, ale wywarli największy wpływ na zwyczaje

i ideologię pseudokibiców, którzy wzorem skinheadów zaczęli: 

Polskich kibiców możemy podzielić  na grupy: ultras, hools, piknik, przeszczepy. ULTRASI – to kibice lub

zorganizowana grupa kibiców, którzy zajmują  się oprawą  meczy i dopingiem (fajerwerki, race, flagi). Kibice ci zazwyczaj

noszą koszulki klubowe, szaliki, czapki. Zajmują się  prowadzeniem stron internetowych swoich klubów. Są członkami lub

założycielami stowarzyszeń kibiców. Do takiej grupy może należeć  każdy, bez względu na wiek, płeć,  zawód pochodzenie

wystarczy, że opłaca składki i pomaga przy oprawie meczu itp. HOOLS – kibice, którzy są  aktywnymi członkami tzw.

„bojówki”  i biorą  udział  w bójkach kibiców, tzw. „ustawkach”.  Zazwyczaj biorą  również  udział  w napaściach na członków

służb porządkowych i funkcjonariuszy Policji. Praktycznie grupy takie istnieją przy każdym klubie piłkarskim w większych

miastach jak i małych miasteczkach. Do takiej grupy kibiców nie ma możliwości zapisania się  lub przyłączenia tylko

dlatego, że jest  s ię  kibicem danej drużyny. W skład grupy można dostać  się  poprzez: branie udziału w meczach

wyjazdowych, bronienie barw klubowych, bez względu na okoliczności stawanie w obronie innego kibica, bycie sprawnym

fizycznie, stawianie grupy na pierwszym miejscu, bycie gotowym do poświęceń na rzecz członków grupy. PIKNIK – kibic,

który nosi barwy klubowe, ale przychodzi na mecz, kiedy drużyna odnosi zwycięstwa, nie zajmuje się  czynnym

kibicowaniem. PRZESZCZEP – kibic, który często zmienia drużynę,  której kibicuje. Przedstawiono informację  na temat

dewastacji mienia. Najwięcej strat finansowych, które ponosi Miasto, to wydatki za usunięcia graffiti z elewacji budynków

oraz dewastacje znaków drogowych, wiat autobusowych. Koszt usunięcia graffiti z powierzchni niezabezpieczonych, czy

porowatych to, zgodnie z przedstawioną ofertą cenową,  83,00 zł/m². Zwrócono się z prośbą,  by Policja zbierając materiały

dowodowe np. w sprawie niszczenie mienia, uwzględniała wydatki ogółem poniesione przez Miasto, tzn. nie tylko koszty

użytego materiału do usunięcia szkody, ale również  koszty robocizny i dojazdu wykonawcy, który usuwa szkodę.

Wystąpiono z sugestią  do Policji, aby zniszczenie znaku drogowego, traktować  zgodnie z obowiązującym kodeksem

wykroczeń,  jako np. niszczenie mienia komunalnego oraz zagrożenie życia (bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Podsumowując dyskusję,  zauważono, że starsi mieszkańcy Miasta sygnalizują  m.in., że boją  się  chuliganów i grup

młodzieży, nie czują się bezpiecznie. W związku z powyższym zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia współpracy

prewencyjnej z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu Miasta.  

2. Przedstawiono informację na temat zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej.

Oceniono rozwiązania dotyczących handlu podczas pielgrzymek do Matki Boskiej Piekarskiej. 

Przedstawiono informację  na temat zorganizowanego spotkania dotyczącego zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn

i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. W dniu 08.05.2009 r. w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Piekarach Śląskich odbyło się  spotkanie poświęcone omówieniu zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców

do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r. W naradzie udział  wzięli przedstawiciele: KM PSP, KM Policji, Straży

Miejskiej, ZGK, Referatu Gospodarki Komunalnej UM, Wydziału Finansowo-Podatkowego UM, Rzecznik Prasowy UM,

Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UM. W czasie spotkania omówiono

porządkowo-organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące sprawnego przebiegu pielgrzymki. Ustalono miejsca rozlokowania sił:

Policji, Straży Miejskiej, Straży  P ożarnych i pogotowia ratunkowego. Poinformowano, że ul. Bytomska zostanie

udekorowana flagami narodowymi, maryjnymi i kościelnymi, pielgrzymów witać  będą  banery „WITAMY PIELGRZYMÓW

SZCZĘŚĆ  BOŻE”.  Ustalono wprowadzenie zakazu poruszania się  pojazdów na ul. Bytomskiej (poza samochodami

uprzywilejowanymi służb) od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II. Zakaz handlu,

obowiązywał  będzie przy ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lipami do skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka.

Umieszczone zostaną tabliczki informujące o odholowywaniu pojazdów z ulicy Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Bytomską

do ul. Papieża Jana Pawła II. oraz dot. działalności handlowej przy ul. Bytomskiej: „HANDEL WYŁĄCZNIE DLA

POSIADACZY ZEZWOLEŃ URZĘDU MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE" (zostaną umieszczone po obydwu stronach ulicy, na

krańcach strefy handlu oraz na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego). Wyznaczono parkingi: przy ul. K. Miarki – samochody

osobowe, ul. Graniczna (40-50 autokarów), ul. Czołgistów – autokary i samochody osobowe, parking przy Kopcu

Wyzwolenia - autokary i samochody osobowe. Ulotki informacyjne dla pielgrzymów, wydane przez Wydział Bezpieczeństwa

Publicznego, wzorem roku ubiegłego, będą  rozdawane przez funkcjonariuszy KMP. Funkcjonariusze czuwać  będą  nad

bezpieczeństwem i porządkiem, zgodnie z opracowanym planem zabezpieczenia. Ponadto Komenda Miejska Policji

i funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolować  będą  sprzedaż   środków „pirotechnicznych" osobom nieletnim.

Poinformowano Komisję o wzmocnionym składzie osobowym dyżuru w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które

zapewnia koordynację informacyjną  pomiędzy służbami współdziałającymi w dniu Pielgrzymki. Monitoring wizyjny spełnia

rolę narzędzia wsparcia działań Policji i Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów. Podkreślono

pozytywne opinie dotyczące pozwoleń  na handel podczas pielgrzymek, wydawanych w Wydziale Inwestycji i Remontów

UM. Ich efektem jest bezkonfliktowe zajmowanie miejsc przez sprzedawców.  

3. Zaprezentowano informację na temat funkcjonowania monitoringu miejskiego w roku 2008. Po dobudowaniu w 2008 roku

2 kamer w okolicach Bazyliki NMP, system monitoringu wizyjnego obejmuje 14 kamer umieszczonych w centrum Miasta

(11), Oś.  Wieczorka (2) i Brzozowice-Kamień  (1). Podkreślono dobre funkcjonowanie i efekty, jakie niesie z sobą

monitoring: 

4. Ponadto 

Poinformowano Komisję o działaniach podjętych na terenie Miasta w związku z wystąpieniem przypadków „świńskiej

grypy”  na terenie Polski - spotkanie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miało miejsce w dniu 30

kwietnia 2009 r.  

III. W dniu 26 czerwca 2009 roku: 

1. Informacja dotycząca form zorganizowanego wypoczynku niestacjonarnego w Piekarach Śląskich. Zapoznano

zebranych z treścią  pisma Wojewody Śląskiego nr ZK/III/5030/15/09 z dnia 10 czerwca 2009 r., o rozpoczętych

w Województwie Śląskim działaniach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”  w dniach 19.06. do 1.09.2009 r.

Przedstawiono główne kierunki działań  służb, inspekcji, organów administracji niezespolonej, a także organizacji

pozarządowych: 

Przedstawiono wykaz placówek oświatowych, w których planowane jest zorganizowanie półkolonii, program działań

Miejskiego Domu Kultury oraz innych placówek kulturalnych w okresie wakacyjnym 2009 r. W ramach programu ”Akcja lato

w mieście”  zorganizowano zajęcia świetlicowe: plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz sportowe. Przy współpracy

z Miejskim Ośrodkiem Sporu i Rekreacji organizowane będą  wycieczki na basen, kina, itp. Dzielnicowy Dom Kultury

w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, Ośrodek Kultury „Andaluzja” organizować będą półkolonie.  

2. Poinformowano o formach zabezpieczenia imprez, półkolonii, kontroli przebiegu zorganizowanych form wypoczynku,

akcji kontroli autokarów z wyjeżdżającymi na wypoczynek, kontroli bezpieczeństwa pożarowego itp. 

Zaprezentowano zakres zadań Policji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”.  W ramach działań prewencyjnych,

których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej w okresie wakacji, propagowane

będą  właściwe zachowania oraz szeroko pojęta profilaktyka. Zwrócono uwagę,  że ważnym aspektem działań  policji jest

kontrola podróżujących dzieci i młodzieży. W ramach codziennej służby patrolowo - obchodowej funkcjonariusze OPI oraz

dzielnicowi dokonywali kontroli miejsc tzw. „dzikich kąpielisk” zwracając uwagę na ich właściwe oznakowanie (dot. zakazu

kąpieli), a także miejsc gromadzenia się  młodzieży tj. klatki schodowe, lokale, dyskoteki. Policja za pośrednictwem

swojego rzecznika prasowego, w czasie audycji w „Radiu Piekary”,  poinformuje o występujących zagrożeniach oraz

promować  będzie bezpieczne zachowania. Omówiono zadania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego. Główne działania Straży Miejskiej to: 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poinformował  o planie kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku.

Jednocześnie poinformował,  że w roku 2010 planuje przeszkolić  przedstawicieli organizatorów wypoczynku dzieci

i młodzieży w mieście, w sprawie przekazywania dokumentacji dot. ochrony przeciwpożarowej danego obiektu.  

3. Przyjęto informację na temat kontroli boisk, placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował,  że kontroluje placówki, w których odbywają się półkolonie,

place zabaw, boiska itp. Ze względu na ograniczone zaplecze kadrowe nie jest niestety w stanie przeprowadzić  kontroli

wszystkich placów zabaw zlokalizowanych w mieście. Zaproponowano, by PINB wystąpił  z pismem do wszystkich

zarządców o przeprowadzenie kontroli swoich placów zabaw i urządzeń,  pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa

dla korzystających z nich, oraz przesłali protokoły pokontrolne do PINB.  

4. Uzyskano informację na temat akcji Oddziału Powiatowego WOPR w Piekarach Śląskich dot. edukacji bezpiecznych

zachowań  nad wodą  oraz realizacji kontroli akwenów wodnych w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji

pozarządowych 

Przedstawiono informację dot. edukacji bezpiecznych zachowań nad wodą oraz realizacji kontroli akwenów wodnych

w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

w bieżącym roku. Oddział  Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadził  szkolenia w roku

2007 i 2008 (łącznie 4500 uczniów szkół  podstawowych, ponadpodstawowych i średnich), naukę  pływania na basenie

krytym „Andaluzja”  dla dzieci, oraz zorganizowano dwa weekendowe, wyjazdowe szkolenia nauki pływania do Zielonej.

W roku bieżącym konkursem objęto dzieci we wszystkich przedszkolach. Przez cały okres wakacji ratownicy WOPR-u

będą  patrolować  akweny wodne na terenie Miasta i terenach przyległych tj. Chechło i Kozłowa Góra. Poinformowano

Komisję  o kontynuacji programu „Bezpieczne życie”,  propagującego bezpieczne formy zachowań  w domu i na wolnym

powietrzu. W bieżącym roku Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego UM programem objął uczniów klas pierwszych szkół

podstawowych. Szkołom przekazano odpowiednie materiały dla uczniów oraz informatory dla rodziców.  

5. Ponadto 

Przypomniano wymogi, jakie muszą spełniać  dokumenty, które należy dostarczyć  do wniosku w sprawie wystąpienia

o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Omówiono przygotowania służb do zabezpieczenia imprez

masowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury („Przebojowe lato z Radiem Piekary” w dniach 27.06-28.06 br., „Dni

Miasta”  w dniach 11.07-12.07 br.). Przypomniano, że zostały wprowadzone objazdy w mieście w związku z organizacją

imprez masowych. W związku z długookresowymi i obfitymi opadami deszczu przedstawiono informację o zabezpieczeniu

w sprzęt przeciwpowodziowy tj. motopompy, worki, piasek itp. Poinformowano, że stan rzeki Brynicy jest stabilny i na

bieżąco Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego jest w kontakcie z dyspozytorem Zapory Wodnej w Kozłowej Górze, na

bieżąco kontaktuje się także Kierownikiem Zapory w Kozłowej Górze. Zapewniono o stabilizacji zrzutów wody z Zapory.  

IV. W dniu 3 listopada 2009 roku: 

1. Przyjęto informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - prewencja dot. zachowań kibiców na stadionach i poza nimi, 

Komendant Miejski Policji przedstawił  informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji

dotyczących bezpieczeństwa dzieci   i  młodzieży. Poinformowano obecnych, że do real izacj i  zadań  związanych

z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem

rozpoznania na terenie Miasta, w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”.  Celem funkcjonalnym przedmiotowego

Zespołu jest sporządzanie analiz zagrożeń  bezpieczeństwa imprez sportowych, praca operacyjna ukierunkowana na

rozpoznanie pseudokibiców, objęcie zainteresowaniem operacyjnym środowisk, których członkowie mogą  stwarzać

potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa imprez sportowych, pomoc innym jednostkom w prowadzeniu działań

w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych itp. Zgodnie z prowadzonym przez Komendę  rozpoznaniem środowiska

kibiców na terenie Miasta ujawniono i zidentyfikowano 110 kibiców Górnika Zabrze oraz 170 kibiców Ruchu Chorzów,

regularnie lub sporadycznie wyjeżdżających na mecze piłki nożnej odbywającej się  na stadionach w Zabrzu i Chorzowie

oraz na mecze wyjazdowe tych drużyn. Komendant Miejski Policji poinformował, że na chwilę obecną na terenie Miasta nie

zostały zarejestrowane oficjalnie zrzeszenia kibiców klubów sportowych biorących udział  w rozgrywkach piłki nożnej. Pięciu

mieszkańców Miasta posiada zakaz wstępu na masowe imprezy sportowe w postaci meczów piłkarskich na terenie Polski.

Poinformowano Komisję o realizacji działań profilaktycznych wśród dzieci szkół  podstawowych oraz młodzieży gimnazjów.

Funkcjonariusze Zespołu ds. kibiców wraz z dzielnicowymi przeprowadzili 10 spotkań  z młodzieżą,  na których

przedstawiano zagadnienia związane z kulturalnym zachowaniem się  podczas imprez masowych oraz zachowań

w miejscach publicznych. Spotkania te prowadzone będą systematycznie przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji

celem podnoszenia świadomośc i  młodzieży szkolnej. Poinformowano Komisję,  że Komenda Miejska Policji przy

współpracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie (Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział  Edukacji, Rzecznik Prasowy,

Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich) oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przygotowuje propozycję

zorganizowania programu profilaktyczno – prewencyjnego „Krok po kroku do EURO 2012”,  którego celem jest edukacja

w zakresie kształtowania właściwych postaw podczas kibicowania, podniesienie wiedzy na temat Mistrzostw Europy

w piłce  nożnej. Program ten przeprowadzono po raz pierwszy w gimnazjach Zabrza w roku szkolnym 2008/09.

Poinformowano Komisję  o spotkaniu z nauczycielami wychowania fizycznego szkół  gimnazjalnych, poświęconemu

udziałowi w w/w programie, które miało miejsce 2 listopada br. 19 listopada br. na hali „Olimpii Piekary”  odbędą  się

rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt szkół  gimnazjalnych, które będą traktowane, jako pilotaż  programu „Krok po kroku do

EURO 2012”.  Prezydent Miasta polecił,  by zorganizować  spotkanie z dyrektorami gimnazjów, celem zapoznania

z Programem i warunkami uczestnictwa szkół  w jego realizacji. Poinformowano Komisję  o zmianie ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych, która nakłada nowe obowiązki na organizatorów imprez masowych oraz na służby

porządkowe i organy samorządu terytorialnego.  

2. Informacja na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  - działania podjęte w celu edukacji dzieci w sprawie bezpiecznych zachowań na ulicy

(akcja „ Bezpieczna droga do szkoły”), 

Komendant Miejski Policji przedstawił  działania podjęte przez funkcjonariuszy w celu edukacji dzieci w sprawie

bezpiecznych zachowań  na ulicy. Funkcjonariusze KMP odbyli 52 spotkania z dziećmi   i  młodzież ą  w szkołach

i przedszkolach, których celem była nauka bezpiecznych zachowań  i 18 spotkań  zorganizowano w ramach działań

„Bezpieczna droga do szkoły”. Ponadto poinformowano, iż  zakończenie programu „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach

akcji „2009 rok pieszego”  wraz z rozstrzygnięciem stosownego konkursu plastycznego odbędzie się  13 listopada br.

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich.  

3. Przyjęto informację na temat remontów ulic: Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, Ziętka w celu poprawy

bezpieczeństwa uczestników ruchu. Stan przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku

z budową autostrady A1. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przedstawił  informacje na temat

prowadzonych prac remontowych ulic w Mieście, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Rozpoczęte inwestycje - remont ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja i Ziętka, oraz skrzyżowania

Sadowskiego z DK4 przebiegają  według harmonogramu prac i ich zakończenie nastąpi zgodnie z zawartymi umowami.

Firma „DROGOPOL”,  która realizuje w Mieście te inwestycję,  informuje użytkowników ruchu drogowego o utrudnieniach

w ruchu. Podczas prowadzonych prac remontowych ulic, prowadzono również  remonty przez inne instytucje tj. MPWiK

w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz firmę  Vattenfall dot. przebudowy linii średniego napięcia. Poinformowano

Komisję  o stanie przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z budową  autostrady A1 -

przeprowadzono spotkanie w celu omówienia wjazdów i wyjazdów samochodów ciężkich z terenu prowadzonych prac

budowy w/w inwestycji dot. ul. Czołgistów oraz ul. Solidarności. Zgodnie z projektem inwestor ma zapewnić  miejsca

czyszczenia pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę  miejska oraz droga miejska ma być  na bieżąco

czyszczona. Polecono naczelnikowi IR egzekwowanie mycie aut wyjeżdżających z budowy. Straż Miejska, zwróciła uwagę,

że firmy prowadzące remonty dróg nieodpowiednio oznakowują  te roboty np. na ul. Bytomskiej, Tarnogórskiej. Prezydent

Miasta polecił Straży Miejskiej sporządzanie na bieżąco informacji o w/w nieprawidłowościach oraz egzekwowanie porządku

w czasie prac remontowych.  

4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wydała opinię  na temat wniosku Polskich Salonów Gier Sp. z o. o. z siedzibą

w Krakowie, ul. Szablowskiego 3/1, w sprawie lokalizacji salonu gier przy ul. K. Miarki 23. 

Sekretarz Miasta Piekary Śląskie, zreferowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.

Szablowskiego 3/1, w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu użytkowym

położonym w Piekarach Śląskich ul. K. Miarki 23. Komisja zapoznała się z wnioskiem Spółki z dnia 20 sierpnia 2009 r. oraz

załączonymi opiniami: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Miejskiego Rzecznika

Konsumentów Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Po dyskusji

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

5. Przedstawiono informację na temat V Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy”,  która miała miejsce w dniach 22-

23 października br. w Warszawie. 

Ze strony Piekar Śląskich uczestniczyło w niej 6 osób. Uczestnicy w/w konferencji wzbogacili się o wiedzę w zakresie

sposobów reagowania na agresję wśród młodzieży. Zaproponowano, by materiał  z w/w konferencji w sprawie agresji wśród

młodzieży został przekazany wszystkim pedagogom i psychologom szkolnym.  

6. Przedstawiono informacje na temat sprawozdań liderów grup Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 za I półrocze 2009 r. 

7. Ponadto 

Poinformowano Komisję,  że w dniu 3 listopada br. w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich rozpoczął się  strajk

personelu. Komendant Miejski PSP poinformował  Komisję o projekcie obsługiwania przez Miasto Piekary Śląskie telefonu

alarmowego 112 z terenu miast Piekary Śl. i Bytom. Funkcjonujący CPR zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt

komputerowy i łączności.  

- w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 64,6% i był  niższy o 0,9% w stosunku do roku 2007 oraz o 16,8% wyższy

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł  63,4% i był  wyższy o 5,4% niż  w roku 2007 i wyższy o 24,9% od

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 94,6% i była taka sama jak w roku ubiegłym

oraz wyższa o 12,3% od średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność  wyniosła 99,9% i była wyższa o 0,3% od ubiegłorocznej oraz

o 4,4% wyższa od wojewódzkiej. 

a) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym, w tym pomoc finansowa, organizacja spotkania wigilijnego osób starszych

i samotnych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania realizowana podczas wywiadów

środowiskowych u osób starszych, 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  - realizacja poprzez programy i profilaktykę  uzależnień  od alkoholu, środków

odurzających, tytoniu np. radzenie sobie ze stresem i agresją,  organizacja konkursów i zawodów w Punktach

Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach wsparcia dziennego z elementami

propagującymi bezpieczeństwo i bezpieczne zachowania, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń ładu i porządku publicznego - realizacja poprzez

współpracę instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Strażą Miejską, Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - realizacja poprzez lokalny program przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, realizacja procedury "Niebieska Karta", współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów

konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, opracowano i wydano poradnik "Wiem gdzie" dla osób doświadczających

przemocy w rodzinie, rozdawany bezpłatnie, wydany w ramach środków finansowych otrzymanych w wyniku

konkursu realizowanego w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej", prowadzenie grupy wsparcia dla

osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie; realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców

przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych z Krajowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci -

realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”  w żłobku, przedszkolach,

szkołach, także rodziny skorzystały z pomocy finansowej na zakup żywności. 

b) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, który tworzy grupa szkolnych pedagogów zatrudnionych

we wszystkich szkołach; koordynują zadania dotyczące szkolnego bezpieczeństwa i porządku. Były to między innymi:

Ze zdecydowanie pozytywną  oceną  spotkało s ię  wprowadzenie do większości szkół  monitoringu wizyjnego.

Pedagodzy i inni pracownicy szkół  potwierdzają,  że w znacznym stopniu ograniczone zostały zjawiska palenia

papierosów, wyjścia z budynku szkoły, bójki i utarczki na korytarzach. Wszystkie te działania przyniosły pożądany

skutek, ale nie rozwiązują  do końca problemu bezpieczeństwa i porządku w placówkach. Dyrektorzy zgłaszają

potrzeby w zakresie: 

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje w ramach lekcji wychowawczych dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych,

promujące zdrowy styl życia, dbałość o własne zdrowie, 

- wzmożone dyżury nauczycielskie oraz dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- wprowadzenie identyfikatorów wśród młodzieży gimnazjalnej,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- wyposażenie szkół w testy służące do rozpoznawania narkotyków,

- realizacja programów profilaktycznych.

- zatrudnienia pracownika ochrony,

- zmiany prawa oświatowego w zakresie możliwości stosowania kar w postaci zawieszenia ucznia lub wydalenia ze

szkoły. 

c) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Komisja zebrała się w 2008 r. 13 razy, zaopiniowała

97 wniosków, w tym 20 projektów zmiany organizacji ruchu. Przedstawiono skład komisji oraz zakres robót w Mieście,

jakie zostały wykonane, jak i będą realizowane w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Roboty będą

prowadzone jednocześnie w kilku dzielnicach, co stanowić będzie utrudnienia w ruchu drogowym. 

d) sprawozdanie z działań zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: W roku 2008 zajmowano się

niepłaceniem rachunków za wywóz nieczystośc i  bądź  brakiem takich umów (kontrolą  objęto  Dąbrówkę  Wielką,

Brzeziny, Szarlej, Brzozowice-Kamień)  prowadzeniem handlu przy ulicy Krupy, nasileniem kontroli wywozu odpadów

przez samochody wielkogabarytowe, przygotowaniem do Akcji Zima, oceniono zmiany sposobu prowadzenia handlu

w okresie pielgrzymek. Zajmowano się problemem wyprowadzania psów. 

e) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2008 r. Prace Zespołu obejmowały: 

Przedstawiono statystykę działań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

- aktualizację składu osobowego w myśl zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- opracowanie instrukcji i procedur niezbędnych do sporządzenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego,

- dokonanie analizy i oceny zabezpieczeń  przeciwpowodziowych rzeki Brynicy i Szarlejki, aktualizację  danych

dotyczących stanu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, 

- koordynację  sprawnego przebiegu pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców oraz kobiet i niewiast do Matki Bożej

Piekarskiej, 

- ocenę  i doskonalenie zasad koordynacji działań  współpracy pomięd z y  służbami miejskimi w działaniach

dotyczących usuwania skutków zanieczyszczenia dróg substancjami ropopochodnymi, 

- odbyto posiedzenie PZZK oraz Wydziałów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, na którym oceniono przygotowania do

zapewnienia bezpieczeństwa osób w związku z obchodami święta Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych, 

- członkowie PZZK wzięli udział w ćwiczeniach w zakładzie NOMAX,

- opiniowano wnioski dotyczące uzgodnienia lokalizacji projektowanych budynków położonych na działkach Strefy

Aktywności Gospodarczej przy ul. Podmiejskiej, 

- na bieżąco i stosownie do potrzeb realizowano inne zadania dotyczące nadzoru nad działaniami obrony cywilnej,

ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego, a także nadzorowano pracę MCZK, 

- wciąganie do grup pseudofanów coraz młodszej grupy dzieci i młodzieży,

- grupowania się  przed wyjazdami kibiców Ruchu Chorzów w rejonie restauracji „Imperium”  przy ul. Skłodowskiej,

a kibiców klubu Górnik Zabrze w rejonie dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II, 

- zachowania pseudokibiców w autobusach,

- powrotów z meczów, kiedy to następują dewastacje mienia np. wiat autobusowych, koszy na śmieci itp.

- porozumiewać  się wydając ziny (Widzew Łódź  – „Widzewiak”,  ŁKS Łódź  - „ŁKSsiak”,  Legia Warszawa - „Forza Legia”

itp.); 

- na terenie całego kraju wydawać  miesięcznik „To My Kibice”,  w którym można znaleźć  opisy grup kibiców, ligę ultras,

dużą ilość zdjęć opraw meczy, krótkie wzmianki o awanturach lub „ustawkach” kibiców, itp.; 

- organizować ogólnopolskie zjazdy Klubów Kibica - aktualnie najczęściej w formie turniejów piłkarskich dla kibiców;

- „kroić barwy”, traktując zdobyte szaliki, flagi itp. jako trofea;

- wykonywać tatuaże na ciele o tematyce hools (nazwa bojówki, logo klubu).

- spadek liczby wykroczeń w obszarze monitorowanym,

- polepszenie możliwości karania sprawców wykroczeń,

- szybkie reagowanie na łamanie prawa i porządku,

- podbudowa pracy służb w czasie pielgrzymek,

- możliwość archiwizacji materiałów - materiał dowodowy pozwalający ujawnić sprawców zdarzeń.

- 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 bezpiecznych zachowań,  w tym szczególnie wśród

dzieci i młodzieży, 

- monitorowaniu kontroli obiektów (realizowanych przez Państwową  Straż  Pożarną,  Inspekcję  Nadzoru Budowlanego,

Policję), w których planowany jest zorganizowany wypoczynek, oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu

i rekreacji (place zabaw, boiska, itp.), 

- włączenie do akcji funkcjonariuszy straży miejskiej.

- prowadzenie kontroli miejsc, w których mogą przebywać  osoby postronne, głównie w godzinach wieczorowo-nocnych, tj.

obiekty szkolne, obiekty MOSiR-u, Kopiec Wyzwolenia, place zabaw, parki, reagując na przypadki spożywania alkoholu,

niszczenia mienia, zakłócenia ładu i porządku publicznego, 

- patrolowanie przez patrole rowerowe i zmotoryzowane, okolic dzikich kąpielisk,

- zapewnienie porządku publicznego w miejscach zorganizowanego wypoczynku (półkolonie),

- reagowanie na stwierdzone przypadki rozbijania namiotów i palenie ognisk w miejscach ustronnych,

- uczestnictwo w zabezpieczaniu festynów,

- prowadzenie, na zaproszenie organizatorów wypoczynku, pogadanek na temat bezpieczeństwa i bezpiecznych

zachowań. 

a) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego, m. in.: 

Przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania wskazuje

na spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach, na co wpływ ma monitoring miejski. Poinformowano

o działaniach Rewiru Dzielnicowych, Wydziału Ruchu Drogowego, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji

w Katowicach. Wysoko oceniono współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, w szczególności z Urzędem Miasta.  

- 30 spotkań Zespołu ds. Koordynacji Służby Zewnętrznej, 7 narad kierownictwa dot. wykonania zapisów „Programu

Przeciwdziałania…” 

- wyniki w zakresie efektywności ścigania przestępstw 

w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 71,3% (w I połowie 2008: 74,7%),  

w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł 78,3% (w I połowie 2008: 72,4%),  

w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 97,9% (w I połowie 2008: 95,2%),

w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność wyniosła 99,8% (w I połowie 2008: 100%).  

- stan bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania obrazuje analiza przeprowadzonych

interwencji: 9295 w 2006 r., 8131 w 2007 r., 6979 w 2008 r., 3155 w I półroczu 2009 r. 

- przeprowadzano spotkania z mieszkańcami, mające na celu edukację w zakresie bezpiecznych zachowań,

- obsługa monitoringu miejskiego przekazała  d yżurnym KMP 114 interwencji dot. naruszeń  prawa, 57 razy

powiadamiano partole Wydziału Ruchu Drogowego o ujawnionych wykroczeniach. 

b) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym – finansowa (na bieżąco), edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu

zamieszkania realizowana podczas wywiadów środowiskowych u osób starszych, usługi opiekuńcze - 127 osób,

pobyt w dziennym Domu Pomocy Społecznej - 30 osób, 

- bezpieczeństwo dzieci   i  młodzieży  - realizacja programów profilaktyki uzależnień  od alkoholu,  środków

odurzających, tytoniu w Punktach Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach

wsparcia dziennego, realizacja działań w zakresie radzenia sobie z agresją, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń   ładu i porządku publicznego - współpraca

instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą

Miejską,  Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności; objęto pomocą

18 osób bezdomnych, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - opracowanie „Lokalnego programu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich na lata 2009-2015”,  realizacja procedury "Niebieska Karta" (54 rodziny),

współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, prowadzenie grupy

wsparcia dla osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie (uczestniczyło 50 osób); realizacja programu

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych

z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym

ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci - realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa

w zakresie Dożywiania” (2269 osób, także dorośli). 

c) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: 

Działania przynoszą pożądany skutek, ale nie rozwiązują problemów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży do końca.

Problemem jest dewastacja urządzeń zabawowo-sportowych na terenach zielonych wokół placówek.  

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych, promujące zdrowy styl życia, dbałość

o własne zdrowie, 

- wzmożone i często kontrolowane dyżury nauczycielskie,

- dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- realizacja programów profilaktycznych.

d) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 

Komisja zebrała  s ię  w omawianym okresie 6 razy, zaopiniowała 57 wniosków, w tym 14 projektów zmiany

organizacji ruchu. Zdecydowana większość spraw dotyczyła porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Opiniowano

3 wnioski w sprawie progów zwalniających.  

e) sprawozdanie z działań  zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: Zespół  obradował  15

czerwca i zajmował  się:  sprawą  kontroli posesji pod względem posiadania aktualnych rachunków za wywóz

nieczystości, handlem przy ul. Krupy, utworzenia parkingu przy ul. Gen. Ziętka, problemem dewastacji elewacji

budynków przez napisy, wyprowadzania psów. 

f) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prace Zespołu obejmowały: 

Informacje zostały przyjęte przez Komisję.  

- posiedzenie poświęcone koordynacji działań  podejmowanych przez służby, inspekcje, placówki edukacyjne

i organizacje pozarządowe, celem zapewnienia właściwego przygotowania oraz realizacji poszczególnych

przedsięwzię ć  zapewniających bezp ieczny wypoczynek dz iec iom  i  młodzieży ,   j a k   r ówn i eż  turystom

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez Miasto, 

- Od 14 stycznia do 12 lutego 2009 r. monitorowano pod kątem skażenia środowiska i uciążliwości dla mieszkańców

działania prowadzone podczas gaszenia przez jednostki OSP i PSP podpowierzchniowego pożaru pokopalnianych

osadników w Dąbrówce Wielkiej 

- w dniu 30.04.2009 r. odbyło się  posiedzenie, którego celem było omówienie zagrożenia pandemią  grypy A/H1N1

i oceną  realizowanych w tym zakresie zadań  przez podmioty (wg „siatki bezpieczeństwa”)  do tego celu powołane

w przypadku ujawnienia podejrzenia wystąpienia osoby zarażonej wirusem "świńskiej grypy" na terenie Miasta

i terenach sąsiednich. Stroną wiodącą w przypadku w/w zagrożenia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Bytomiu, 

- omówiono zabezpieczenie pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r,

- w związku z pismem Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

dokonano oceny, że teren szpitala nie leży w obszarze terenów zalewowych rzek przepływających przez Miasto.

Zwrócono uwagę na zagrożenia podstopień związanych z intensywnymi opadami, 

- wspólnie z przedstawicielami Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wodnych w Katowicach, B.T. Gliwice,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz MPWiK dokonano oceny zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki

Brynicy i Szarlejki. 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 

mgr inż. Stanisław Korfanty 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2009 roku. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w roku 2009 obradowała w dniach 27 lutego, 27 maja,

26 czerwca oraz 3 listopada.  

Tematy omawiane na spotkaniach:  

I. W dniu 27 lutego 2009 roku:  

1. Oceniono sposób wypełnienia zapisów porozumienia pomięd z y  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji

a Prezydentem Miasta Piekary Śląskie w zakresie funkcjonowania Oddziałów Prewencji Policji, przyjęto sprawozdanie

z realizacji planu pracy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich za 2008 rok.  

Przedstawiono działania Policji w ramach "Programu przeciwdziałania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywateli i porządku publicznego na lata 2008-2010", służące podniesieniu jakości i efektywności pracy policji i prowadzące

do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Po przeprowadzeniu analizy wyników stwierdzono, że

wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępstw ogółem wyniósł 81,7% i był wyższy o 5,5% w stosunku do roku 2007 oraz

wyższy o 21,7% od średniej wojewódzkiej: 

Przedstawiono również  analizę  stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania,

z której wynika, że w roku 2008 odnotowano spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach. Miał  zapewne na to

wpływ coraz lepiej funkcjonujący monitoring miejski, który w znacznym stopniu poprawił  stan bezpieczeństwa w miejscach

instalacji kamer, a jednocześnie przyczynił  się  do ustalenia i zatrzymania kilku sprawców przestępstw. Funkcjonariusze

Rewiru Dzielnicowych w celu poprawienia stanu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przestępczości na terenie Miasta

zorganizowali i uczestniczyli w 21 działaniach własnych, jak również  uczestniczyli w działaniach organizowanych przez

inne komórki Komendy Miejskiej Policji. W 2008 roku Sekcja Ruchu Drogowego zorganizowała i przeprowadziła szereg

wzmożonych działań  kontrolno-prewencyjnych, w szczególności działania pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ,  ALKOHOL,

NARKOTYKI oraz PASY. W 2008r. ważną rolę, na skutek podpisania porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Piekary

Śląsk im a  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji, pełniły patrole piesze (uważane za najskuteczniejsze)

funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Omówiono statystykę zdarzeń drogowych. Wysoko oceniono rolę

patroli pieszych zarówno ze Straż  Miejską,  jak również  z OPP w Katowicach. Wyznacznikiem bezpieczeństwa w Mieście

jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

2. Omówiono sposób realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich, Policja

przedstawiła propozycję  realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich.

Zaplanowano wspólne działania UM Piekary Śląskie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, KZK GOP, Kościoła oraz Radia

Piekary i TVP Katowice. Planowane są  prelekcje, pogadanki z mieszkańcami.  W ramach „Dni Miasta”  będzie

przeprowadzona akcja profilaktyki i ochrony pieszych. Zgłoszono propozycje oznakowania dla pieszych, kontroli zachowań

kierowców w rejonie przejś ć  dla pieszych, np. przy udziale monitoringu miejskiego. Szczególną  uwagę  zwrócono na

przejście dla pieszych w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Brzezinach Śląskich (do momentu uruchomienia

w tym miejscu wzbudzanej sygnalizacji przy przejściu dla pieszych).  

3. Zaprezentowano sprawozdania z wykonywania w roku 2008 zadań  nałożonych przez „Program Przeciwdziałania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010", 

4. Ponadto 

Poruszono kwestię  wagarujących uczniów; stwierdzono, że rodzice uczniów są ustawowo zobowiązani do tego, aby

uczeń  chodził  do szkoły. Po przekroczeniu 50% godzin nieobecności w miesiącu, szkoła  „alarmuje" rodziców, po czym

nakładana jest grzywna na rodziców. Z praktyki wynika, że sytuacja ta dotyka przede wszystkim rodzin patologicznych,

gdzie trudno wyegzekwować  zarówno troskę  o wagarujące dziecko, jak i nałożoną grzywnę,  Zwrócono uwagę,  aby służby

miejskie zajęły  s ię  intensywniej sprawą  parkowania w miejscach uprzywilejowanych dla osób niepełnosprawnych,

Zauważono koniecznoś ć  monitorowania przejazdu autobusami linii 164 agresywnych grup młodzieży. Poinformowano

zebranych o licznych akcjach PSP i OSP związanych z obfitymi opadami śniegu i usuwaniem powstałych niebezpiecznych

nawisów na dachach budynków.  

II. W dniu 27 maja 2009 roku: 

1. Przedstawiono sytuację  i propozycję  rozwiązań  dot. narastającego problemu niszczenia mienia i innych zachowań

chuligańskich pseudokibiców, w szczególności Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze.  

Zaprezentował  zdjęcia wykonane w maju 2009 r., które przedstawiały problem niszczenia mienia tj. w szczególności

napisów na elewacjach budynków mieszkalnych, placówek oświatowych, ogrodzeniach itp. W Kozłowej Górze, na Oś.

Wieczorka oraz Piekarach i Szaleju widoczne są  napisy pseudokibiców klubu Górnik Zabrze, natomiast w Kamieniu, Oś.

Powstańców, Brzezinach Śl. I Dąbrówce Wielkiej – napisy pseudokibiców klubu sportowego Ruch Chorzów. Zwrócono

uwagę na następujące kwestie: 

Policja przedstawiła informację z rozpoznania zjawisk chuligańskich pseudokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze

m.in. w związku z problemem niszczenia elewacji budynków na terenie poszczególnych dzielnic Miasta Piekary Śląskie

w okresie od.01.01. do 25.05.2009 r. Poinformowano, iż do realizacji zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem

informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem rozpoznania na terenie Miasta,

w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”  składający się  z grupy rozpoznania kryminalnego oraz powiatowego

punktu kontaktowego. Przedstawiono ocenę  realizacji zadań  realizowanych przez funkcjonariuszy tut. Komendy w celu

zabezpieczenia imprez masowych w okresie rozgrywek piłki nożnej sezonu ligowego 2008/2009. W zakresie zachowań

aspołecznych subkultury pseodokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze na terenie Miasta funkcjonariusze w roku 2009

odnotowali 16 przypadków niszczenia mienia poprzez nanoszenie napisów, niszczenia znaków drogowych. Zatrzymano

4 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Policja poinformowała Komisję,  że problem pseudokibiców

w mieście Piekary Śląskie nie stanowi dużego zagrożenia. Zwrócono uwagę  na przypadki niszczenia napisów elewacji

budynków, które nie miały związku z działaniem grup pseudokibiców. Podkreślono, że funkcjonariusze Policji stale

kontrolują  pseudokibiców. Ponadto zwrócono uwagę,  że mieszkańcy niechętnie współpracują  lub powiadamiają  Policję

o zdarzeniu niszczenia mienia publicznego czy o innych chuligańskich wyczynach. Przekazano informacje na temat

działalnośc i   r óżnych fanklubów. Największym zagrożeniem dla przeprowadzenia sportowej imprezy masowej są

paradoksalnie sami kibice, oczywiście nie wszyscy, ale grupa najczęściej zwana pseudokibicami lub szalikowcami.

Odznaczają się oni wyjątkowo agresywnymi cechami zachowania takimi jak: brutalność, wandalizm i wulgaryzm językowy,

a kibicowanie określonej drużynie stanowi czynnik grupowej tożsamości (mało istotny jest wynik sportowy natomiast liczy

się to, czy dana grupa potrafi się wyróżnić  wobec innych tego typu grup kibiców). Dla tych ludzi sam mecz nie jest formą

rozrywki, ale okazją  do wyrażenia swojej nienawiści do innych kibiców i zdobycia respektu wobec siebie i grupy, którą

reprezentują.  Z biegiem czasu skinheadzi zniknęli z naszych stadionów, ale wywarli największy wpływ na zwyczaje

i ideologię pseudokibiców, którzy wzorem skinheadów zaczęli: 

Polskich kibiców możemy podzielić  na grupy: ultras, hools, piknik, przeszczepy. ULTRASI – to kibice lub

zorganizowana grupa kibiców, którzy zajmują  się oprawą  meczy i dopingiem (fajerwerki, race, flagi). Kibice ci zazwyczaj

noszą koszulki klubowe, szaliki, czapki. Zajmują się  prowadzeniem stron internetowych swoich klubów. Są członkami lub

założycielami stowarzyszeń kibiców. Do takiej grupy może należeć  każdy, bez względu na wiek, płeć,  zawód pochodzenie

wystarczy, że opłaca składki i pomaga przy oprawie meczu itp. HOOLS – kibice, którzy są  aktywnymi członkami tzw.

„bojówki”  i biorą  udział  w bójkach kibiców, tzw. „ustawkach”.  Zazwyczaj biorą  również  udział  w napaściach na członków

służb porządkowych i funkcjonariuszy Policji. Praktycznie grupy takie istnieją przy każdym klubie piłkarskim w większych

miastach jak i małych miasteczkach. Do takiej grupy kibiców nie ma możliwości zapisania się  lub przyłączenia tylko

dlatego, że jest  s ię  kibicem danej drużyny. W skład grupy można dostać  się  poprzez: branie udziału w meczach

wyjazdowych, bronienie barw klubowych, bez względu na okoliczności stawanie w obronie innego kibica, bycie sprawnym

fizycznie, stawianie grupy na pierwszym miejscu, bycie gotowym do poświęceń na rzecz członków grupy. PIKNIK – kibic,

który nosi barwy klubowe, ale przychodzi na mecz, kiedy drużyna odnosi zwycięstwa, nie zajmuje się  czynnym

kibicowaniem. PRZESZCZEP – kibic, który często zmienia drużynę,  której kibicuje. Przedstawiono informację  na temat

dewastacji mienia. Najwięcej strat finansowych, które ponosi Miasto, to wydatki za usunięcia graffiti z elewacji budynków

oraz dewastacje znaków drogowych, wiat autobusowych. Koszt usunięcia graffiti z powierzchni niezabezpieczonych, czy

porowatych to, zgodnie z przedstawioną ofertą cenową,  83,00 zł/m². Zwrócono się z prośbą,  by Policja zbierając materiały

dowodowe np. w sprawie niszczenie mienia, uwzględniała wydatki ogółem poniesione przez Miasto, tzn. nie tylko koszty

użytego materiału do usunięcia szkody, ale również  koszty robocizny i dojazdu wykonawcy, który usuwa szkodę.

Wystąpiono z sugestią  do Policji, aby zniszczenie znaku drogowego, traktować  zgodnie z obowiązującym kodeksem

wykroczeń,  jako np. niszczenie mienia komunalnego oraz zagrożenie życia (bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Podsumowując dyskusję,  zauważono, że starsi mieszkańcy Miasta sygnalizują  m.in., że boją  się  chuliganów i grup

młodzieży, nie czują się bezpiecznie. W związku z powyższym zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia współpracy

prewencyjnej z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu Miasta.  

2. Przedstawiono informację na temat zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej.

Oceniono rozwiązania dotyczących handlu podczas pielgrzymek do Matki Boskiej Piekarskiej. 

Przedstawiono informację  na temat zorganizowanego spotkania dotyczącego zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn

i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. W dniu 08.05.2009 r. w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Piekarach Śląskich odbyło się  spotkanie poświęcone omówieniu zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców

do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r. W naradzie udział  wzięli przedstawiciele: KM PSP, KM Policji, Straży

Miejskiej, ZGK, Referatu Gospodarki Komunalnej UM, Wydziału Finansowo-Podatkowego UM, Rzecznik Prasowy UM,

Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UM. W czasie spotkania omówiono

porządkowo-organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące sprawnego przebiegu pielgrzymki. Ustalono miejsca rozlokowania sił:

Policji, Straży Miejskiej, Straży  P ożarnych i pogotowia ratunkowego. Poinformowano, że ul. Bytomska zostanie

udekorowana flagami narodowymi, maryjnymi i kościelnymi, pielgrzymów witać  będą  banery „WITAMY PIELGRZYMÓW

SZCZĘŚĆ  BOŻE”.  Ustalono wprowadzenie zakazu poruszania się  pojazdów na ul. Bytomskiej (poza samochodami

uprzywilejowanymi służb) od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II. Zakaz handlu,

obowiązywał  będzie przy ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lipami do skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka.

Umieszczone zostaną tabliczki informujące o odholowywaniu pojazdów z ulicy Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Bytomską

do ul. Papieża Jana Pawła II. oraz dot. działalności handlowej przy ul. Bytomskiej: „HANDEL WYŁĄCZNIE DLA

POSIADACZY ZEZWOLEŃ URZĘDU MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE" (zostaną umieszczone po obydwu stronach ulicy, na

krańcach strefy handlu oraz na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego). Wyznaczono parkingi: przy ul. K. Miarki – samochody

osobowe, ul. Graniczna (40-50 autokarów), ul. Czołgistów – autokary i samochody osobowe, parking przy Kopcu

Wyzwolenia - autokary i samochody osobowe. Ulotki informacyjne dla pielgrzymów, wydane przez Wydział Bezpieczeństwa

Publicznego, wzorem roku ubiegłego, będą  rozdawane przez funkcjonariuszy KMP. Funkcjonariusze czuwać  będą  nad

bezpieczeństwem i porządkiem, zgodnie z opracowanym planem zabezpieczenia. Ponadto Komenda Miejska Policji

i funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolować  będą  sprzedaż   środków „pirotechnicznych" osobom nieletnim.

Poinformowano Komisję o wzmocnionym składzie osobowym dyżuru w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które

zapewnia koordynację informacyjną  pomiędzy służbami współdziałającymi w dniu Pielgrzymki. Monitoring wizyjny spełnia

rolę narzędzia wsparcia działań Policji i Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów. Podkreślono

pozytywne opinie dotyczące pozwoleń  na handel podczas pielgrzymek, wydawanych w Wydziale Inwestycji i Remontów

UM. Ich efektem jest bezkonfliktowe zajmowanie miejsc przez sprzedawców.  

3. Zaprezentowano informację na temat funkcjonowania monitoringu miejskiego w roku 2008. Po dobudowaniu w 2008 roku

2 kamer w okolicach Bazyliki NMP, system monitoringu wizyjnego obejmuje 14 kamer umieszczonych w centrum Miasta

(11), Oś.  Wieczorka (2) i Brzozowice-Kamień  (1). Podkreślono dobre funkcjonowanie i efekty, jakie niesie z sobą

monitoring: 

4. Ponadto 

Poinformowano Komisję o działaniach podjętych na terenie Miasta w związku z wystąpieniem przypadków „świńskiej

grypy”  na terenie Polski - spotkanie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miało miejsce w dniu 30

kwietnia 2009 r.  

III. W dniu 26 czerwca 2009 roku: 

1. Informacja dotycząca form zorganizowanego wypoczynku niestacjonarnego w Piekarach Śląskich. Zapoznano

zebranych z treścią  pisma Wojewody Śląskiego nr ZK/III/5030/15/09 z dnia 10 czerwca 2009 r., o rozpoczętych

w Województwie Śląskim działaniach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”  w dniach 19.06. do 1.09.2009 r.

Przedstawiono główne kierunki działań  służb, inspekcji, organów administracji niezespolonej, a także organizacji

pozarządowych: 

Przedstawiono wykaz placówek oświatowych, w których planowane jest zorganizowanie półkolonii, program działań

Miejskiego Domu Kultury oraz innych placówek kulturalnych w okresie wakacyjnym 2009 r. W ramach programu ”Akcja lato

w mieście”  zorganizowano zajęcia świetlicowe: plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz sportowe. Przy współpracy

z Miejskim Ośrodkiem Sporu i Rekreacji organizowane będą  wycieczki na basen, kina, itp. Dzielnicowy Dom Kultury

w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, Ośrodek Kultury „Andaluzja” organizować będą półkolonie.  

2. Poinformowano o formach zabezpieczenia imprez, półkolonii, kontroli przebiegu zorganizowanych form wypoczynku,

akcji kontroli autokarów z wyjeżdżającymi na wypoczynek, kontroli bezpieczeństwa pożarowego itp. 

Zaprezentowano zakres zadań Policji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”.  W ramach działań prewencyjnych,

których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej w okresie wakacji, propagowane

będą  właściwe zachowania oraz szeroko pojęta profilaktyka. Zwrócono uwagę,  że ważnym aspektem działań  policji jest

kontrola podróżujących dzieci i młodzieży. W ramach codziennej służby patrolowo - obchodowej funkcjonariusze OPI oraz

dzielnicowi dokonywali kontroli miejsc tzw. „dzikich kąpielisk” zwracając uwagę na ich właściwe oznakowanie (dot. zakazu

kąpieli), a także miejsc gromadzenia się  młodzieży tj. klatki schodowe, lokale, dyskoteki. Policja za pośrednictwem

swojego rzecznika prasowego, w czasie audycji w „Radiu Piekary”,  poinformuje o występujących zagrożeniach oraz

promować  będzie bezpieczne zachowania. Omówiono zadania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego. Główne działania Straży Miejskiej to: 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poinformował  o planie kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku.

Jednocześnie poinformował,  że w roku 2010 planuje przeszkolić  przedstawicieli organizatorów wypoczynku dzieci

i młodzieży w mieście, w sprawie przekazywania dokumentacji dot. ochrony przeciwpożarowej danego obiektu.  

3. Przyjęto informację na temat kontroli boisk, placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował,  że kontroluje placówki, w których odbywają się półkolonie,

place zabaw, boiska itp. Ze względu na ograniczone zaplecze kadrowe nie jest niestety w stanie przeprowadzić  kontroli

wszystkich placów zabaw zlokalizowanych w mieście. Zaproponowano, by PINB wystąpił  z pismem do wszystkich

zarządców o przeprowadzenie kontroli swoich placów zabaw i urządzeń,  pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa

dla korzystających z nich, oraz przesłali protokoły pokontrolne do PINB.  

4. Uzyskano informację na temat akcji Oddziału Powiatowego WOPR w Piekarach Śląskich dot. edukacji bezpiecznych

zachowań  nad wodą  oraz realizacji kontroli akwenów wodnych w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji

pozarządowych 

Przedstawiono informację dot. edukacji bezpiecznych zachowań nad wodą oraz realizacji kontroli akwenów wodnych

w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

w bieżącym roku. Oddział  Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadził  szkolenia w roku

2007 i 2008 (łącznie 4500 uczniów szkół  podstawowych, ponadpodstawowych i średnich), naukę  pływania na basenie

krytym „Andaluzja”  dla dzieci, oraz zorganizowano dwa weekendowe, wyjazdowe szkolenia nauki pływania do Zielonej.

W roku bieżącym konkursem objęto dzieci we wszystkich przedszkolach. Przez cały okres wakacji ratownicy WOPR-u

będą  patrolować  akweny wodne na terenie Miasta i terenach przyległych tj. Chechło i Kozłowa Góra. Poinformowano

Komisję  o kontynuacji programu „Bezpieczne życie”,  propagującego bezpieczne formy zachowań  w domu i na wolnym

powietrzu. W bieżącym roku Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego UM programem objął uczniów klas pierwszych szkół

podstawowych. Szkołom przekazano odpowiednie materiały dla uczniów oraz informatory dla rodziców.  

5. Ponadto 

Przypomniano wymogi, jakie muszą spełniać  dokumenty, które należy dostarczyć  do wniosku w sprawie wystąpienia

o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Omówiono przygotowania służb do zabezpieczenia imprez

masowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury („Przebojowe lato z Radiem Piekary” w dniach 27.06-28.06 br., „Dni

Miasta”  w dniach 11.07-12.07 br.). Przypomniano, że zostały wprowadzone objazdy w mieście w związku z organizacją

imprez masowych. W związku z długookresowymi i obfitymi opadami deszczu przedstawiono informację o zabezpieczeniu

w sprzęt przeciwpowodziowy tj. motopompy, worki, piasek itp. Poinformowano, że stan rzeki Brynicy jest stabilny i na

bieżąco Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego jest w kontakcie z dyspozytorem Zapory Wodnej w Kozłowej Górze, na

bieżąco kontaktuje się także Kierownikiem Zapory w Kozłowej Górze. Zapewniono o stabilizacji zrzutów wody z Zapory.  

IV. W dniu 3 listopada 2009 roku: 

1. Przyjęto informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - prewencja dot. zachowań kibiców na stadionach i poza nimi, 

Komendant Miejski Policji przedstawił  informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji

dotyczących bezpieczeństwa dzieci   i  młodzieży. Poinformowano obecnych, że do real izacj i  zadań  związanych

z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem

rozpoznania na terenie Miasta, w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”.  Celem funkcjonalnym przedmiotowego

Zespołu jest sporządzanie analiz zagrożeń  bezpieczeństwa imprez sportowych, praca operacyjna ukierunkowana na

rozpoznanie pseudokibiców, objęcie zainteresowaniem operacyjnym środowisk, których członkowie mogą  stwarzać

potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa imprez sportowych, pomoc innym jednostkom w prowadzeniu działań

w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych itp. Zgodnie z prowadzonym przez Komendę  rozpoznaniem środowiska

kibiców na terenie Miasta ujawniono i zidentyfikowano 110 kibiców Górnika Zabrze oraz 170 kibiców Ruchu Chorzów,

regularnie lub sporadycznie wyjeżdżających na mecze piłki nożnej odbywającej się  na stadionach w Zabrzu i Chorzowie

oraz na mecze wyjazdowe tych drużyn. Komendant Miejski Policji poinformował, że na chwilę obecną na terenie Miasta nie

zostały zarejestrowane oficjalnie zrzeszenia kibiców klubów sportowych biorących udział  w rozgrywkach piłki nożnej. Pięciu

mieszkańców Miasta posiada zakaz wstępu na masowe imprezy sportowe w postaci meczów piłkarskich na terenie Polski.

Poinformowano Komisję o realizacji działań profilaktycznych wśród dzieci szkół  podstawowych oraz młodzieży gimnazjów.

Funkcjonariusze Zespołu ds. kibiców wraz z dzielnicowymi przeprowadzili 10 spotkań  z młodzieżą,  na których

przedstawiano zagadnienia związane z kulturalnym zachowaniem się  podczas imprez masowych oraz zachowań

w miejscach publicznych. Spotkania te prowadzone będą systematycznie przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji

celem podnoszenia świadomośc i  młodzieży szkolnej. Poinformowano Komisję,  że Komenda Miejska Policji przy

współpracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie (Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział  Edukacji, Rzecznik Prasowy,

Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich) oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przygotowuje propozycję

zorganizowania programu profilaktyczno – prewencyjnego „Krok po kroku do EURO 2012”,  którego celem jest edukacja

w zakresie kształtowania właściwych postaw podczas kibicowania, podniesienie wiedzy na temat Mistrzostw Europy

w piłce  nożnej. Program ten przeprowadzono po raz pierwszy w gimnazjach Zabrza w roku szkolnym 2008/09.

Poinformowano Komisję  o spotkaniu z nauczycielami wychowania fizycznego szkół  gimnazjalnych, poświęconemu

udziałowi w w/w programie, które miało miejsce 2 listopada br. 19 listopada br. na hali „Olimpii Piekary”  odbędą  się

rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt szkół  gimnazjalnych, które będą traktowane, jako pilotaż  programu „Krok po kroku do

EURO 2012”.  Prezydent Miasta polecił,  by zorganizować  spotkanie z dyrektorami gimnazjów, celem zapoznania

z Programem i warunkami uczestnictwa szkół  w jego realizacji. Poinformowano Komisję  o zmianie ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych, która nakłada nowe obowiązki na organizatorów imprez masowych oraz na służby

porządkowe i organy samorządu terytorialnego.  

2. Informacja na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  - działania podjęte w celu edukacji dzieci w sprawie bezpiecznych zachowań na ulicy

(akcja „ Bezpieczna droga do szkoły”), 

Komendant Miejski Policji przedstawił  działania podjęte przez funkcjonariuszy w celu edukacji dzieci w sprawie

bezpiecznych zachowań  na ulicy. Funkcjonariusze KMP odbyli 52 spotkania z dziećmi   i  młodzież ą  w szkołach

i przedszkolach, których celem była nauka bezpiecznych zachowań  i 18 spotkań  zorganizowano w ramach działań

„Bezpieczna droga do szkoły”. Ponadto poinformowano, iż  zakończenie programu „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach

akcji „2009 rok pieszego”  wraz z rozstrzygnięciem stosownego konkursu plastycznego odbędzie się  13 listopada br.

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich.  

3. Przyjęto informację na temat remontów ulic: Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, Ziętka w celu poprawy

bezpieczeństwa uczestników ruchu. Stan przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku

z budową autostrady A1. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przedstawił  informacje na temat

prowadzonych prac remontowych ulic w Mieście, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Rozpoczęte inwestycje - remont ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja i Ziętka, oraz skrzyżowania

Sadowskiego z DK4 przebiegają  według harmonogramu prac i ich zakończenie nastąpi zgodnie z zawartymi umowami.

Firma „DROGOPOL”,  która realizuje w Mieście te inwestycję,  informuje użytkowników ruchu drogowego o utrudnieniach

w ruchu. Podczas prowadzonych prac remontowych ulic, prowadzono również  remonty przez inne instytucje tj. MPWiK

w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz firmę  Vattenfall dot. przebudowy linii średniego napięcia. Poinformowano

Komisję  o stanie przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z budową  autostrady A1 -

przeprowadzono spotkanie w celu omówienia wjazdów i wyjazdów samochodów ciężkich z terenu prowadzonych prac

budowy w/w inwestycji dot. ul. Czołgistów oraz ul. Solidarności. Zgodnie z projektem inwestor ma zapewnić  miejsca

czyszczenia pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę  miejska oraz droga miejska ma być  na bieżąco

czyszczona. Polecono naczelnikowi IR egzekwowanie mycie aut wyjeżdżających z budowy. Straż Miejska, zwróciła uwagę,

że firmy prowadzące remonty dróg nieodpowiednio oznakowują  te roboty np. na ul. Bytomskiej, Tarnogórskiej. Prezydent

Miasta polecił Straży Miejskiej sporządzanie na bieżąco informacji o w/w nieprawidłowościach oraz egzekwowanie porządku

w czasie prac remontowych.  

4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wydała opinię  na temat wniosku Polskich Salonów Gier Sp. z o. o. z siedzibą

w Krakowie, ul. Szablowskiego 3/1, w sprawie lokalizacji salonu gier przy ul. K. Miarki 23. 

Sekretarz Miasta Piekary Śląskie, zreferowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.

Szablowskiego 3/1, w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu użytkowym

położonym w Piekarach Śląskich ul. K. Miarki 23. Komisja zapoznała się z wnioskiem Spółki z dnia 20 sierpnia 2009 r. oraz

załączonymi opiniami: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Miejskiego Rzecznika

Konsumentów Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Po dyskusji

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

5. Przedstawiono informację na temat V Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy”,  która miała miejsce w dniach 22-

23 października br. w Warszawie. 

Ze strony Piekar Śląskich uczestniczyło w niej 6 osób. Uczestnicy w/w konferencji wzbogacili się o wiedzę w zakresie

sposobów reagowania na agresję wśród młodzieży. Zaproponowano, by materiał  z w/w konferencji w sprawie agresji wśród

młodzieży został przekazany wszystkim pedagogom i psychologom szkolnym.  

6. Przedstawiono informacje na temat sprawozdań liderów grup Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 za I półrocze 2009 r. 

7. Ponadto 

Poinformowano Komisję,  że w dniu 3 listopada br. w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich rozpoczął się  strajk

personelu. Komendant Miejski PSP poinformował  Komisję o projekcie obsługiwania przez Miasto Piekary Śląskie telefonu

alarmowego 112 z terenu miast Piekary Śl. i Bytom. Funkcjonujący CPR zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt

komputerowy i łączności.  

- w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 64,6% i był  niższy o 0,9% w stosunku do roku 2007 oraz o 16,8% wyższy

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł  63,4% i był  wyższy o 5,4% niż  w roku 2007 i wyższy o 24,9% od

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 94,6% i była taka sama jak w roku ubiegłym

oraz wyższa o 12,3% od średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność  wyniosła 99,9% i była wyższa o 0,3% od ubiegłorocznej oraz

o 4,4% wyższa od wojewódzkiej. 

a) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym, w tym pomoc finansowa, organizacja spotkania wigilijnego osób starszych

i samotnych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania realizowana podczas wywiadów

środowiskowych u osób starszych, 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  - realizacja poprzez programy i profilaktykę  uzależnień  od alkoholu, środków

odurzających, tytoniu np. radzenie sobie ze stresem i agresją,  organizacja konkursów i zawodów w Punktach

Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach wsparcia dziennego z elementami

propagującymi bezpieczeństwo i bezpieczne zachowania, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń ładu i porządku publicznego - realizacja poprzez

współpracę instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Strażą Miejską, Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - realizacja poprzez lokalny program przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, realizacja procedury "Niebieska Karta", współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów

konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, opracowano i wydano poradnik "Wiem gdzie" dla osób doświadczających

przemocy w rodzinie, rozdawany bezpłatnie, wydany w ramach środków finansowych otrzymanych w wyniku

konkursu realizowanego w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej", prowadzenie grupy wsparcia dla

osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie; realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców

przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych z Krajowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci -

realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”  w żłobku, przedszkolach,

szkołach, także rodziny skorzystały z pomocy finansowej na zakup żywności. 

b) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, który tworzy grupa szkolnych pedagogów zatrudnionych

we wszystkich szkołach; koordynują zadania dotyczące szkolnego bezpieczeństwa i porządku. Były to między innymi:

Ze zdecydowanie pozytywną  oceną  spotkało s ię  wprowadzenie do większości szkół  monitoringu wizyjnego.

Pedagodzy i inni pracownicy szkół  potwierdzają,  że w znacznym stopniu ograniczone zostały zjawiska palenia

papierosów, wyjścia z budynku szkoły, bójki i utarczki na korytarzach. Wszystkie te działania przyniosły pożądany

skutek, ale nie rozwiązują  do końca problemu bezpieczeństwa i porządku w placówkach. Dyrektorzy zgłaszają

potrzeby w zakresie: 

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje w ramach lekcji wychowawczych dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych,

promujące zdrowy styl życia, dbałość o własne zdrowie, 

- wzmożone dyżury nauczycielskie oraz dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- wprowadzenie identyfikatorów wśród młodzieży gimnazjalnej,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- wyposażenie szkół w testy służące do rozpoznawania narkotyków,

- realizacja programów profilaktycznych.

- zatrudnienia pracownika ochrony,

- zmiany prawa oświatowego w zakresie możliwości stosowania kar w postaci zawieszenia ucznia lub wydalenia ze

szkoły. 

c) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Komisja zebrała się w 2008 r. 13 razy, zaopiniowała

97 wniosków, w tym 20 projektów zmiany organizacji ruchu. Przedstawiono skład komisji oraz zakres robót w Mieście,

jakie zostały wykonane, jak i będą realizowane w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Roboty będą

prowadzone jednocześnie w kilku dzielnicach, co stanowić będzie utrudnienia w ruchu drogowym. 

d) sprawozdanie z działań zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: W roku 2008 zajmowano się

niepłaceniem rachunków za wywóz nieczystośc i  bądź  brakiem takich umów (kontrolą  objęto  Dąbrówkę  Wielką,

Brzeziny, Szarlej, Brzozowice-Kamień)  prowadzeniem handlu przy ulicy Krupy, nasileniem kontroli wywozu odpadów

przez samochody wielkogabarytowe, przygotowaniem do Akcji Zima, oceniono zmiany sposobu prowadzenia handlu

w okresie pielgrzymek. Zajmowano się problemem wyprowadzania psów. 

e) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2008 r. Prace Zespołu obejmowały: 

Przedstawiono statystykę działań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

- aktualizację składu osobowego w myśl zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- opracowanie instrukcji i procedur niezbędnych do sporządzenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego,

- dokonanie analizy i oceny zabezpieczeń  przeciwpowodziowych rzeki Brynicy i Szarlejki, aktualizację  danych

dotyczących stanu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, 

- koordynację  sprawnego przebiegu pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców oraz kobiet i niewiast do Matki Bożej

Piekarskiej, 

- ocenę  i doskonalenie zasad koordynacji działań  współpracy pomięd z y  służbami miejskimi w działaniach

dotyczących usuwania skutków zanieczyszczenia dróg substancjami ropopochodnymi, 

- odbyto posiedzenie PZZK oraz Wydziałów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, na którym oceniono przygotowania do

zapewnienia bezpieczeństwa osób w związku z obchodami święta Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych, 

- członkowie PZZK wzięli udział w ćwiczeniach w zakładzie NOMAX,

- opiniowano wnioski dotyczące uzgodnienia lokalizacji projektowanych budynków położonych na działkach Strefy

Aktywności Gospodarczej przy ul. Podmiejskiej, 

- na bieżąco i stosownie do potrzeb realizowano inne zadania dotyczące nadzoru nad działaniami obrony cywilnej,

ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego, a także nadzorowano pracę MCZK, 

- wciąganie do grup pseudofanów coraz młodszej grupy dzieci i młodzieży,

- grupowania się  przed wyjazdami kibiców Ruchu Chorzów w rejonie restauracji „Imperium”  przy ul. Skłodowskiej,

a kibiców klubu Górnik Zabrze w rejonie dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II, 

- zachowania pseudokibiców w autobusach,

- powrotów z meczów, kiedy to następują dewastacje mienia np. wiat autobusowych, koszy na śmieci itp.

- porozumiewać  się wydając ziny (Widzew Łódź  – „Widzewiak”,  ŁKS Łódź  - „ŁKSsiak”,  Legia Warszawa - „Forza Legia”

itp.); 

- na terenie całego kraju wydawać  miesięcznik „To My Kibice”,  w którym można znaleźć  opisy grup kibiców, ligę ultras,

dużą ilość zdjęć opraw meczy, krótkie wzmianki o awanturach lub „ustawkach” kibiców, itp.; 

- organizować ogólnopolskie zjazdy Klubów Kibica - aktualnie najczęściej w formie turniejów piłkarskich dla kibiców;

- „kroić barwy”, traktując zdobyte szaliki, flagi itp. jako trofea;

- wykonywać tatuaże na ciele o tematyce hools (nazwa bojówki, logo klubu).

- spadek liczby wykroczeń w obszarze monitorowanym,

- polepszenie możliwości karania sprawców wykroczeń,

- szybkie reagowanie na łamanie prawa i porządku,

- podbudowa pracy służb w czasie pielgrzymek,

- możliwość archiwizacji materiałów - materiał dowodowy pozwalający ujawnić sprawców zdarzeń.

- 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 bezpiecznych zachowań,  w tym szczególnie wśród

dzieci i młodzieży, 

- monitorowaniu kontroli obiektów (realizowanych przez Państwową  Straż  Pożarną,  Inspekcję  Nadzoru Budowlanego,

Policję), w których planowany jest zorganizowany wypoczynek, oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu

i rekreacji (place zabaw, boiska, itp.), 

- włączenie do akcji funkcjonariuszy straży miejskiej.

- prowadzenie kontroli miejsc, w których mogą przebywać  osoby postronne, głównie w godzinach wieczorowo-nocnych, tj.

obiekty szkolne, obiekty MOSiR-u, Kopiec Wyzwolenia, place zabaw, parki, reagując na przypadki spożywania alkoholu,

niszczenia mienia, zakłócenia ładu i porządku publicznego, 

- patrolowanie przez patrole rowerowe i zmotoryzowane, okolic dzikich kąpielisk,

- zapewnienie porządku publicznego w miejscach zorganizowanego wypoczynku (półkolonie),

- reagowanie na stwierdzone przypadki rozbijania namiotów i palenie ognisk w miejscach ustronnych,

- uczestnictwo w zabezpieczaniu festynów,

- prowadzenie, na zaproszenie organizatorów wypoczynku, pogadanek na temat bezpieczeństwa i bezpiecznych

zachowań. 

a) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego, m. in.: 

Przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania wskazuje

na spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach, na co wpływ ma monitoring miejski. Poinformowano

o działaniach Rewiru Dzielnicowych, Wydziału Ruchu Drogowego, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji

w Katowicach. Wysoko oceniono współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, w szczególności z Urzędem Miasta.  

- 30 spotkań Zespołu ds. Koordynacji Służby Zewnętrznej, 7 narad kierownictwa dot. wykonania zapisów „Programu

Przeciwdziałania…” 

- wyniki w zakresie efektywności ścigania przestępstw 

w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 71,3% (w I połowie 2008: 74,7%),  

w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł 78,3% (w I połowie 2008: 72,4%),  

w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 97,9% (w I połowie 2008: 95,2%),

w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność wyniosła 99,8% (w I połowie 2008: 100%).  

- stan bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania obrazuje analiza przeprowadzonych

interwencji: 9295 w 2006 r., 8131 w 2007 r., 6979 w 2008 r., 3155 w I półroczu 2009 r. 

- przeprowadzano spotkania z mieszkańcami, mające na celu edukację w zakresie bezpiecznych zachowań,

- obsługa monitoringu miejskiego przekazała  d yżurnym KMP 114 interwencji dot. naruszeń  prawa, 57 razy

powiadamiano partole Wydziału Ruchu Drogowego o ujawnionych wykroczeniach. 

b) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym – finansowa (na bieżąco), edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu

zamieszkania realizowana podczas wywiadów środowiskowych u osób starszych, usługi opiekuńcze - 127 osób,

pobyt w dziennym Domu Pomocy Społecznej - 30 osób, 

- bezpieczeństwo dzieci   i  młodzieży  - realizacja programów profilaktyki uzależnień  od alkoholu,  środków

odurzających, tytoniu w Punktach Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach

wsparcia dziennego, realizacja działań w zakresie radzenia sobie z agresją, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń   ładu i porządku publicznego - współpraca

instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą

Miejską,  Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności; objęto pomocą

18 osób bezdomnych, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - opracowanie „Lokalnego programu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich na lata 2009-2015”,  realizacja procedury "Niebieska Karta" (54 rodziny),

współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, prowadzenie grupy

wsparcia dla osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie (uczestniczyło 50 osób); realizacja programu

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych

z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym

ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci - realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa

w zakresie Dożywiania” (2269 osób, także dorośli). 

c) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: 

Działania przynoszą pożądany skutek, ale nie rozwiązują problemów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży do końca.

Problemem jest dewastacja urządzeń zabawowo-sportowych na terenach zielonych wokół placówek.  

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych, promujące zdrowy styl życia, dbałość

o własne zdrowie, 

- wzmożone i często kontrolowane dyżury nauczycielskie,

- dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- realizacja programów profilaktycznych.

d) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 

Komisja zebrała  s ię  w omawianym okresie 6 razy, zaopiniowała 57 wniosków, w tym 14 projektów zmiany

organizacji ruchu. Zdecydowana większość spraw dotyczyła porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Opiniowano

3 wnioski w sprawie progów zwalniających.  

e) sprawozdanie z działań  zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: Zespół  obradował  15

czerwca i zajmował  się:  sprawą  kontroli posesji pod względem posiadania aktualnych rachunków za wywóz

nieczystości, handlem przy ul. Krupy, utworzenia parkingu przy ul. Gen. Ziętka, problemem dewastacji elewacji

budynków przez napisy, wyprowadzania psów. 

f) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prace Zespołu obejmowały: 

Informacje zostały przyjęte przez Komisję.  

- posiedzenie poświęcone koordynacji działań  podejmowanych przez służby, inspekcje, placówki edukacyjne

i organizacje pozarządowe, celem zapewnienia właściwego przygotowania oraz realizacji poszczególnych

przedsięwzię ć  zapewniających bezp ieczny wypoczynek dz iec iom  i  młodzieży ,   j a k   r ówn i eż  turystom

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez Miasto, 

- Od 14 stycznia do 12 lutego 2009 r. monitorowano pod kątem skażenia środowiska i uciążliwości dla mieszkańców

działania prowadzone podczas gaszenia przez jednostki OSP i PSP podpowierzchniowego pożaru pokopalnianych

osadników w Dąbrówce Wielkiej 

- w dniu 30.04.2009 r. odbyło się  posiedzenie, którego celem było omówienie zagrożenia pandemią  grypy A/H1N1

i oceną  realizowanych w tym zakresie zadań  przez podmioty (wg „siatki bezpieczeństwa”)  do tego celu powołane

w przypadku ujawnienia podejrzenia wystąpienia osoby zarażonej wirusem "świńskiej grypy" na terenie Miasta

i terenach sąsiednich. Stroną wiodącą w przypadku w/w zagrożenia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Bytomiu, 

- omówiono zabezpieczenie pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r,

- w związku z pismem Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

dokonano oceny, że teren szpitala nie leży w obszarze terenów zalewowych rzek przepływających przez Miasto.

Zwrócono uwagę na zagrożenia podstopień związanych z intensywnymi opadami, 

- wspólnie z przedstawicielami Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wodnych w Katowicach, B.T. Gliwice,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz MPWiK dokonano oceny zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki

Brynicy i Szarlejki. 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 

mgr inż. Stanisław Korfanty 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2009 roku. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w roku 2009 obradowała w dniach 27 lutego, 27 maja,

26 czerwca oraz 3 listopada.  

Tematy omawiane na spotkaniach:  

I. W dniu 27 lutego 2009 roku:  

1. Oceniono sposób wypełnienia zapisów porozumienia pomięd z y  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji

a Prezydentem Miasta Piekary Śląskie w zakresie funkcjonowania Oddziałów Prewencji Policji, przyjęto sprawozdanie

z realizacji planu pracy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich za 2008 rok.  

Przedstawiono działania Policji w ramach "Programu przeciwdziałania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywateli i porządku publicznego na lata 2008-2010", służące podniesieniu jakości i efektywności pracy policji i prowadzące

do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Po przeprowadzeniu analizy wyników stwierdzono, że

wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępstw ogółem wyniósł 81,7% i był wyższy o 5,5% w stosunku do roku 2007 oraz

wyższy o 21,7% od średniej wojewódzkiej: 

Przedstawiono również  analizę  stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania,

z której wynika, że w roku 2008 odnotowano spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach. Miał  zapewne na to

wpływ coraz lepiej funkcjonujący monitoring miejski, który w znacznym stopniu poprawił  stan bezpieczeństwa w miejscach

instalacji kamer, a jednocześnie przyczynił  się  do ustalenia i zatrzymania kilku sprawców przestępstw. Funkcjonariusze

Rewiru Dzielnicowych w celu poprawienia stanu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przestępczości na terenie Miasta

zorganizowali i uczestniczyli w 21 działaniach własnych, jak również  uczestniczyli w działaniach organizowanych przez

inne komórki Komendy Miejskiej Policji. W 2008 roku Sekcja Ruchu Drogowego zorganizowała i przeprowadziła szereg

wzmożonych działań  kontrolno-prewencyjnych, w szczególności działania pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ,  ALKOHOL,

NARKOTYKI oraz PASY. W 2008r. ważną rolę, na skutek podpisania porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Piekary

Śląsk im a  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji, pełniły patrole piesze (uważane za najskuteczniejsze)

funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Omówiono statystykę zdarzeń drogowych. Wysoko oceniono rolę

patroli pieszych zarówno ze Straż  Miejską,  jak również  z OPP w Katowicach. Wyznacznikiem bezpieczeństwa w Mieście

jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

2. Omówiono sposób realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich, Policja

przedstawiła propozycję  realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich.

Zaplanowano wspólne działania UM Piekary Śląskie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, KZK GOP, Kościoła oraz Radia

Piekary i TVP Katowice. Planowane są  prelekcje, pogadanki z mieszkańcami.  W ramach „Dni Miasta”  będzie

przeprowadzona akcja profilaktyki i ochrony pieszych. Zgłoszono propozycje oznakowania dla pieszych, kontroli zachowań

kierowców w rejonie przejś ć  dla pieszych, np. przy udziale monitoringu miejskiego. Szczególną  uwagę  zwrócono na

przejście dla pieszych w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Brzezinach Śląskich (do momentu uruchomienia

w tym miejscu wzbudzanej sygnalizacji przy przejściu dla pieszych).  

3. Zaprezentowano sprawozdania z wykonywania w roku 2008 zadań  nałożonych przez „Program Przeciwdziałania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010", 

4. Ponadto 

Poruszono kwestię  wagarujących uczniów; stwierdzono, że rodzice uczniów są ustawowo zobowiązani do tego, aby

uczeń  chodził  do szkoły. Po przekroczeniu 50% godzin nieobecności w miesiącu, szkoła  „alarmuje" rodziców, po czym

nakładana jest grzywna na rodziców. Z praktyki wynika, że sytuacja ta dotyka przede wszystkim rodzin patologicznych,

gdzie trudno wyegzekwować  zarówno troskę  o wagarujące dziecko, jak i nałożoną grzywnę,  Zwrócono uwagę,  aby służby

miejskie zajęły  s ię  intensywniej sprawą  parkowania w miejscach uprzywilejowanych dla osób niepełnosprawnych,

Zauważono koniecznoś ć  monitorowania przejazdu autobusami linii 164 agresywnych grup młodzieży. Poinformowano

zebranych o licznych akcjach PSP i OSP związanych z obfitymi opadami śniegu i usuwaniem powstałych niebezpiecznych

nawisów na dachach budynków.  

II. W dniu 27 maja 2009 roku: 

1. Przedstawiono sytuację  i propozycję  rozwiązań  dot. narastającego problemu niszczenia mienia i innych zachowań

chuligańskich pseudokibiców, w szczególności Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze.  

Zaprezentował  zdjęcia wykonane w maju 2009 r., które przedstawiały problem niszczenia mienia tj. w szczególności

napisów na elewacjach budynków mieszkalnych, placówek oświatowych, ogrodzeniach itp. W Kozłowej Górze, na Oś.

Wieczorka oraz Piekarach i Szaleju widoczne są  napisy pseudokibiców klubu Górnik Zabrze, natomiast w Kamieniu, Oś.

Powstańców, Brzezinach Śl. I Dąbrówce Wielkiej – napisy pseudokibiców klubu sportowego Ruch Chorzów. Zwrócono

uwagę na następujące kwestie: 

Policja przedstawiła informację z rozpoznania zjawisk chuligańskich pseudokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze

m.in. w związku z problemem niszczenia elewacji budynków na terenie poszczególnych dzielnic Miasta Piekary Śląskie

w okresie od.01.01. do 25.05.2009 r. Poinformowano, iż do realizacji zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem

informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem rozpoznania na terenie Miasta,

w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”  składający się  z grupy rozpoznania kryminalnego oraz powiatowego

punktu kontaktowego. Przedstawiono ocenę  realizacji zadań  realizowanych przez funkcjonariuszy tut. Komendy w celu

zabezpieczenia imprez masowych w okresie rozgrywek piłki nożnej sezonu ligowego 2008/2009. W zakresie zachowań

aspołecznych subkultury pseodokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze na terenie Miasta funkcjonariusze w roku 2009

odnotowali 16 przypadków niszczenia mienia poprzez nanoszenie napisów, niszczenia znaków drogowych. Zatrzymano

4 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Policja poinformowała Komisję,  że problem pseudokibiców

w mieście Piekary Śląskie nie stanowi dużego zagrożenia. Zwrócono uwagę  na przypadki niszczenia napisów elewacji

budynków, które nie miały związku z działaniem grup pseudokibiców. Podkreślono, że funkcjonariusze Policji stale

kontrolują  pseudokibiców. Ponadto zwrócono uwagę,  że mieszkańcy niechętnie współpracują  lub powiadamiają  Policję

o zdarzeniu niszczenia mienia publicznego czy o innych chuligańskich wyczynach. Przekazano informacje na temat

działalnośc i   r óżnych fanklubów. Największym zagrożeniem dla przeprowadzenia sportowej imprezy masowej są

paradoksalnie sami kibice, oczywiście nie wszyscy, ale grupa najczęściej zwana pseudokibicami lub szalikowcami.

Odznaczają się oni wyjątkowo agresywnymi cechami zachowania takimi jak: brutalność, wandalizm i wulgaryzm językowy,

a kibicowanie określonej drużynie stanowi czynnik grupowej tożsamości (mało istotny jest wynik sportowy natomiast liczy

się to, czy dana grupa potrafi się wyróżnić  wobec innych tego typu grup kibiców). Dla tych ludzi sam mecz nie jest formą

rozrywki, ale okazją  do wyrażenia swojej nienawiści do innych kibiców i zdobycia respektu wobec siebie i grupy, którą

reprezentują.  Z biegiem czasu skinheadzi zniknęli z naszych stadionów, ale wywarli największy wpływ na zwyczaje

i ideologię pseudokibiców, którzy wzorem skinheadów zaczęli: 

Polskich kibiców możemy podzielić  na grupy: ultras, hools, piknik, przeszczepy. ULTRASI – to kibice lub

zorganizowana grupa kibiców, którzy zajmują  się oprawą  meczy i dopingiem (fajerwerki, race, flagi). Kibice ci zazwyczaj

noszą koszulki klubowe, szaliki, czapki. Zajmują się  prowadzeniem stron internetowych swoich klubów. Są członkami lub

założycielami stowarzyszeń kibiców. Do takiej grupy może należeć  każdy, bez względu na wiek, płeć,  zawód pochodzenie

wystarczy, że opłaca składki i pomaga przy oprawie meczu itp. HOOLS – kibice, którzy są  aktywnymi członkami tzw.

„bojówki”  i biorą  udział  w bójkach kibiców, tzw. „ustawkach”.  Zazwyczaj biorą  również  udział  w napaściach na członków

służb porządkowych i funkcjonariuszy Policji. Praktycznie grupy takie istnieją przy każdym klubie piłkarskim w większych

miastach jak i małych miasteczkach. Do takiej grupy kibiców nie ma możliwości zapisania się  lub przyłączenia tylko

dlatego, że jest  s ię  kibicem danej drużyny. W skład grupy można dostać  się  poprzez: branie udziału w meczach

wyjazdowych, bronienie barw klubowych, bez względu na okoliczności stawanie w obronie innego kibica, bycie sprawnym

fizycznie, stawianie grupy na pierwszym miejscu, bycie gotowym do poświęceń na rzecz członków grupy. PIKNIK – kibic,

który nosi barwy klubowe, ale przychodzi na mecz, kiedy drużyna odnosi zwycięstwa, nie zajmuje się  czynnym

kibicowaniem. PRZESZCZEP – kibic, który często zmienia drużynę,  której kibicuje. Przedstawiono informację  na temat

dewastacji mienia. Najwięcej strat finansowych, które ponosi Miasto, to wydatki za usunięcia graffiti z elewacji budynków

oraz dewastacje znaków drogowych, wiat autobusowych. Koszt usunięcia graffiti z powierzchni niezabezpieczonych, czy

porowatych to, zgodnie z przedstawioną ofertą cenową,  83,00 zł/m². Zwrócono się z prośbą,  by Policja zbierając materiały

dowodowe np. w sprawie niszczenie mienia, uwzględniała wydatki ogółem poniesione przez Miasto, tzn. nie tylko koszty

użytego materiału do usunięcia szkody, ale również  koszty robocizny i dojazdu wykonawcy, który usuwa szkodę.

Wystąpiono z sugestią  do Policji, aby zniszczenie znaku drogowego, traktować  zgodnie z obowiązującym kodeksem

wykroczeń,  jako np. niszczenie mienia komunalnego oraz zagrożenie życia (bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Podsumowując dyskusję,  zauważono, że starsi mieszkańcy Miasta sygnalizują  m.in., że boją  się  chuliganów i grup

młodzieży, nie czują się bezpiecznie. W związku z powyższym zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia współpracy

prewencyjnej z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu Miasta.  

2. Przedstawiono informację na temat zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej.

Oceniono rozwiązania dotyczących handlu podczas pielgrzymek do Matki Boskiej Piekarskiej. 

Przedstawiono informację  na temat zorganizowanego spotkania dotyczącego zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn

i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. W dniu 08.05.2009 r. w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Piekarach Śląskich odbyło się  spotkanie poświęcone omówieniu zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców

do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r. W naradzie udział  wzięli przedstawiciele: KM PSP, KM Policji, Straży

Miejskiej, ZGK, Referatu Gospodarki Komunalnej UM, Wydziału Finansowo-Podatkowego UM, Rzecznik Prasowy UM,

Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UM. W czasie spotkania omówiono

porządkowo-organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące sprawnego przebiegu pielgrzymki. Ustalono miejsca rozlokowania sił:

Policji, Straży Miejskiej, Straży  P ożarnych i pogotowia ratunkowego. Poinformowano, że ul. Bytomska zostanie

udekorowana flagami narodowymi, maryjnymi i kościelnymi, pielgrzymów witać  będą  banery „WITAMY PIELGRZYMÓW

SZCZĘŚĆ  BOŻE”.  Ustalono wprowadzenie zakazu poruszania się  pojazdów na ul. Bytomskiej (poza samochodami

uprzywilejowanymi służb) od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II. Zakaz handlu,

obowiązywał  będzie przy ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lipami do skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka.

Umieszczone zostaną tabliczki informujące o odholowywaniu pojazdów z ulicy Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Bytomską

do ul. Papieża Jana Pawła II. oraz dot. działalności handlowej przy ul. Bytomskiej: „HANDEL WYŁĄCZNIE DLA

POSIADACZY ZEZWOLEŃ URZĘDU MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE" (zostaną umieszczone po obydwu stronach ulicy, na

krańcach strefy handlu oraz na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego). Wyznaczono parkingi: przy ul. K. Miarki – samochody

osobowe, ul. Graniczna (40-50 autokarów), ul. Czołgistów – autokary i samochody osobowe, parking przy Kopcu

Wyzwolenia - autokary i samochody osobowe. Ulotki informacyjne dla pielgrzymów, wydane przez Wydział Bezpieczeństwa

Publicznego, wzorem roku ubiegłego, będą  rozdawane przez funkcjonariuszy KMP. Funkcjonariusze czuwać  będą  nad

bezpieczeństwem i porządkiem, zgodnie z opracowanym planem zabezpieczenia. Ponadto Komenda Miejska Policji

i funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolować  będą  sprzedaż   środków „pirotechnicznych" osobom nieletnim.

Poinformowano Komisję o wzmocnionym składzie osobowym dyżuru w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które

zapewnia koordynację informacyjną  pomiędzy służbami współdziałającymi w dniu Pielgrzymki. Monitoring wizyjny spełnia

rolę narzędzia wsparcia działań Policji i Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów. Podkreślono

pozytywne opinie dotyczące pozwoleń  na handel podczas pielgrzymek, wydawanych w Wydziale Inwestycji i Remontów

UM. Ich efektem jest bezkonfliktowe zajmowanie miejsc przez sprzedawców.  

3. Zaprezentowano informację na temat funkcjonowania monitoringu miejskiego w roku 2008. Po dobudowaniu w 2008 roku

2 kamer w okolicach Bazyliki NMP, system monitoringu wizyjnego obejmuje 14 kamer umieszczonych w centrum Miasta

(11), Oś.  Wieczorka (2) i Brzozowice-Kamień  (1). Podkreślono dobre funkcjonowanie i efekty, jakie niesie z sobą

monitoring: 

4. Ponadto 

Poinformowano Komisję o działaniach podjętych na terenie Miasta w związku z wystąpieniem przypadków „świńskiej

grypy”  na terenie Polski - spotkanie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miało miejsce w dniu 30

kwietnia 2009 r.  

III. W dniu 26 czerwca 2009 roku: 

1. Informacja dotycząca form zorganizowanego wypoczynku niestacjonarnego w Piekarach Śląskich. Zapoznano

zebranych z treścią  pisma Wojewody Śląskiego nr ZK/III/5030/15/09 z dnia 10 czerwca 2009 r., o rozpoczętych

w Województwie Śląskim działaniach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”  w dniach 19.06. do 1.09.2009 r.

Przedstawiono główne kierunki działań  służb, inspekcji, organów administracji niezespolonej, a także organizacji

pozarządowych: 

Przedstawiono wykaz placówek oświatowych, w których planowane jest zorganizowanie półkolonii, program działań

Miejskiego Domu Kultury oraz innych placówek kulturalnych w okresie wakacyjnym 2009 r. W ramach programu ”Akcja lato

w mieście”  zorganizowano zajęcia świetlicowe: plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz sportowe. Przy współpracy

z Miejskim Ośrodkiem Sporu i Rekreacji organizowane będą  wycieczki na basen, kina, itp. Dzielnicowy Dom Kultury

w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, Ośrodek Kultury „Andaluzja” organizować będą półkolonie.  

2. Poinformowano o formach zabezpieczenia imprez, półkolonii, kontroli przebiegu zorganizowanych form wypoczynku,

akcji kontroli autokarów z wyjeżdżającymi na wypoczynek, kontroli bezpieczeństwa pożarowego itp. 

Zaprezentowano zakres zadań Policji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”.  W ramach działań prewencyjnych,

których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej w okresie wakacji, propagowane

będą  właściwe zachowania oraz szeroko pojęta profilaktyka. Zwrócono uwagę,  że ważnym aspektem działań  policji jest

kontrola podróżujących dzieci i młodzieży. W ramach codziennej służby patrolowo - obchodowej funkcjonariusze OPI oraz

dzielnicowi dokonywali kontroli miejsc tzw. „dzikich kąpielisk” zwracając uwagę na ich właściwe oznakowanie (dot. zakazu

kąpieli), a także miejsc gromadzenia się  młodzieży tj. klatki schodowe, lokale, dyskoteki. Policja za pośrednictwem

swojego rzecznika prasowego, w czasie audycji w „Radiu Piekary”,  poinformuje o występujących zagrożeniach oraz

promować  będzie bezpieczne zachowania. Omówiono zadania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego. Główne działania Straży Miejskiej to: 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poinformował  o planie kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku.

Jednocześnie poinformował,  że w roku 2010 planuje przeszkolić  przedstawicieli organizatorów wypoczynku dzieci

i młodzieży w mieście, w sprawie przekazywania dokumentacji dot. ochrony przeciwpożarowej danego obiektu.  

3. Przyjęto informację na temat kontroli boisk, placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował,  że kontroluje placówki, w których odbywają się półkolonie,

place zabaw, boiska itp. Ze względu na ograniczone zaplecze kadrowe nie jest niestety w stanie przeprowadzić  kontroli

wszystkich placów zabaw zlokalizowanych w mieście. Zaproponowano, by PINB wystąpił  z pismem do wszystkich

zarządców o przeprowadzenie kontroli swoich placów zabaw i urządzeń,  pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa

dla korzystających z nich, oraz przesłali protokoły pokontrolne do PINB.  

4. Uzyskano informację na temat akcji Oddziału Powiatowego WOPR w Piekarach Śląskich dot. edukacji bezpiecznych

zachowań  nad wodą  oraz realizacji kontroli akwenów wodnych w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji

pozarządowych 

Przedstawiono informację dot. edukacji bezpiecznych zachowań nad wodą oraz realizacji kontroli akwenów wodnych

w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

w bieżącym roku. Oddział  Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadził  szkolenia w roku

2007 i 2008 (łącznie 4500 uczniów szkół  podstawowych, ponadpodstawowych i średnich), naukę  pływania na basenie

krytym „Andaluzja”  dla dzieci, oraz zorganizowano dwa weekendowe, wyjazdowe szkolenia nauki pływania do Zielonej.

W roku bieżącym konkursem objęto dzieci we wszystkich przedszkolach. Przez cały okres wakacji ratownicy WOPR-u

będą  patrolować  akweny wodne na terenie Miasta i terenach przyległych tj. Chechło i Kozłowa Góra. Poinformowano

Komisję  o kontynuacji programu „Bezpieczne życie”,  propagującego bezpieczne formy zachowań  w domu i na wolnym

powietrzu. W bieżącym roku Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego UM programem objął uczniów klas pierwszych szkół

podstawowych. Szkołom przekazano odpowiednie materiały dla uczniów oraz informatory dla rodziców.  

5. Ponadto 

Przypomniano wymogi, jakie muszą spełniać  dokumenty, które należy dostarczyć  do wniosku w sprawie wystąpienia

o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Omówiono przygotowania służb do zabezpieczenia imprez

masowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury („Przebojowe lato z Radiem Piekary” w dniach 27.06-28.06 br., „Dni

Miasta”  w dniach 11.07-12.07 br.). Przypomniano, że zostały wprowadzone objazdy w mieście w związku z organizacją

imprez masowych. W związku z długookresowymi i obfitymi opadami deszczu przedstawiono informację o zabezpieczeniu

w sprzęt przeciwpowodziowy tj. motopompy, worki, piasek itp. Poinformowano, że stan rzeki Brynicy jest stabilny i na

bieżąco Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego jest w kontakcie z dyspozytorem Zapory Wodnej w Kozłowej Górze, na

bieżąco kontaktuje się także Kierownikiem Zapory w Kozłowej Górze. Zapewniono o stabilizacji zrzutów wody z Zapory.  

IV. W dniu 3 listopada 2009 roku: 

1. Przyjęto informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - prewencja dot. zachowań kibiców na stadionach i poza nimi, 

Komendant Miejski Policji przedstawił  informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji

dotyczących bezpieczeństwa dzieci   i  młodzieży. Poinformowano obecnych, że do real izacj i  zadań  związanych

z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem

rozpoznania na terenie Miasta, w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”.  Celem funkcjonalnym przedmiotowego

Zespołu jest sporządzanie analiz zagrożeń  bezpieczeństwa imprez sportowych, praca operacyjna ukierunkowana na

rozpoznanie pseudokibiców, objęcie zainteresowaniem operacyjnym środowisk, których członkowie mogą  stwarzać

potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa imprez sportowych, pomoc innym jednostkom w prowadzeniu działań

w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych itp. Zgodnie z prowadzonym przez Komendę  rozpoznaniem środowiska

kibiców na terenie Miasta ujawniono i zidentyfikowano 110 kibiców Górnika Zabrze oraz 170 kibiców Ruchu Chorzów,

regularnie lub sporadycznie wyjeżdżających na mecze piłki nożnej odbywającej się  na stadionach w Zabrzu i Chorzowie

oraz na mecze wyjazdowe tych drużyn. Komendant Miejski Policji poinformował, że na chwilę obecną na terenie Miasta nie

zostały zarejestrowane oficjalnie zrzeszenia kibiców klubów sportowych biorących udział  w rozgrywkach piłki nożnej. Pięciu

mieszkańców Miasta posiada zakaz wstępu na masowe imprezy sportowe w postaci meczów piłkarskich na terenie Polski.

Poinformowano Komisję o realizacji działań profilaktycznych wśród dzieci szkół  podstawowych oraz młodzieży gimnazjów.

Funkcjonariusze Zespołu ds. kibiców wraz z dzielnicowymi przeprowadzili 10 spotkań  z młodzieżą,  na których

przedstawiano zagadnienia związane z kulturalnym zachowaniem się  podczas imprez masowych oraz zachowań

w miejscach publicznych. Spotkania te prowadzone będą systematycznie przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji

celem podnoszenia świadomośc i  młodzieży szkolnej. Poinformowano Komisję,  że Komenda Miejska Policji przy

współpracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie (Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział  Edukacji, Rzecznik Prasowy,

Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich) oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przygotowuje propozycję

zorganizowania programu profilaktyczno – prewencyjnego „Krok po kroku do EURO 2012”,  którego celem jest edukacja

w zakresie kształtowania właściwych postaw podczas kibicowania, podniesienie wiedzy na temat Mistrzostw Europy

w piłce  nożnej. Program ten przeprowadzono po raz pierwszy w gimnazjach Zabrza w roku szkolnym 2008/09.

Poinformowano Komisję  o spotkaniu z nauczycielami wychowania fizycznego szkół  gimnazjalnych, poświęconemu

udziałowi w w/w programie, które miało miejsce 2 listopada br. 19 listopada br. na hali „Olimpii Piekary”  odbędą  się

rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt szkół  gimnazjalnych, które będą traktowane, jako pilotaż  programu „Krok po kroku do

EURO 2012”.  Prezydent Miasta polecił,  by zorganizować  spotkanie z dyrektorami gimnazjów, celem zapoznania

z Programem i warunkami uczestnictwa szkół  w jego realizacji. Poinformowano Komisję  o zmianie ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych, która nakłada nowe obowiązki na organizatorów imprez masowych oraz na służby

porządkowe i organy samorządu terytorialnego.  

2. Informacja na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  - działania podjęte w celu edukacji dzieci w sprawie bezpiecznych zachowań na ulicy

(akcja „ Bezpieczna droga do szkoły”), 

Komendant Miejski Policji przedstawił  działania podjęte przez funkcjonariuszy w celu edukacji dzieci w sprawie

bezpiecznych zachowań  na ulicy. Funkcjonariusze KMP odbyli 52 spotkania z dziećmi   i  młodzież ą  w szkołach

i przedszkolach, których celem była nauka bezpiecznych zachowań  i 18 spotkań  zorganizowano w ramach działań

„Bezpieczna droga do szkoły”. Ponadto poinformowano, iż  zakończenie programu „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach

akcji „2009 rok pieszego”  wraz z rozstrzygnięciem stosownego konkursu plastycznego odbędzie się  13 listopada br.

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich.  

3. Przyjęto informację na temat remontów ulic: Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, Ziętka w celu poprawy

bezpieczeństwa uczestników ruchu. Stan przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku

z budową autostrady A1. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przedstawił  informacje na temat

prowadzonych prac remontowych ulic w Mieście, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Rozpoczęte inwestycje - remont ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja i Ziętka, oraz skrzyżowania

Sadowskiego z DK4 przebiegają  według harmonogramu prac i ich zakończenie nastąpi zgodnie z zawartymi umowami.

Firma „DROGOPOL”,  która realizuje w Mieście te inwestycję,  informuje użytkowników ruchu drogowego o utrudnieniach

w ruchu. Podczas prowadzonych prac remontowych ulic, prowadzono również  remonty przez inne instytucje tj. MPWiK

w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz firmę  Vattenfall dot. przebudowy linii średniego napięcia. Poinformowano

Komisję  o stanie przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z budową  autostrady A1 -

przeprowadzono spotkanie w celu omówienia wjazdów i wyjazdów samochodów ciężkich z terenu prowadzonych prac

budowy w/w inwestycji dot. ul. Czołgistów oraz ul. Solidarności. Zgodnie z projektem inwestor ma zapewnić  miejsca

czyszczenia pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę  miejska oraz droga miejska ma być  na bieżąco

czyszczona. Polecono naczelnikowi IR egzekwowanie mycie aut wyjeżdżających z budowy. Straż Miejska, zwróciła uwagę,

że firmy prowadzące remonty dróg nieodpowiednio oznakowują  te roboty np. na ul. Bytomskiej, Tarnogórskiej. Prezydent

Miasta polecił Straży Miejskiej sporządzanie na bieżąco informacji o w/w nieprawidłowościach oraz egzekwowanie porządku

w czasie prac remontowych.  

4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wydała opinię  na temat wniosku Polskich Salonów Gier Sp. z o. o. z siedzibą

w Krakowie, ul. Szablowskiego 3/1, w sprawie lokalizacji salonu gier przy ul. K. Miarki 23. 

Sekretarz Miasta Piekary Śląskie, zreferowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.

Szablowskiego 3/1, w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu użytkowym

położonym w Piekarach Śląskich ul. K. Miarki 23. Komisja zapoznała się z wnioskiem Spółki z dnia 20 sierpnia 2009 r. oraz

załączonymi opiniami: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Miejskiego Rzecznika

Konsumentów Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Po dyskusji

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

5. Przedstawiono informację na temat V Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy”,  która miała miejsce w dniach 22-

23 października br. w Warszawie. 

Ze strony Piekar Śląskich uczestniczyło w niej 6 osób. Uczestnicy w/w konferencji wzbogacili się o wiedzę w zakresie

sposobów reagowania na agresję wśród młodzieży. Zaproponowano, by materiał  z w/w konferencji w sprawie agresji wśród

młodzieży został przekazany wszystkim pedagogom i psychologom szkolnym.  

6. Przedstawiono informacje na temat sprawozdań liderów grup Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 za I półrocze 2009 r. 

7. Ponadto 

Poinformowano Komisję,  że w dniu 3 listopada br. w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich rozpoczął się  strajk

personelu. Komendant Miejski PSP poinformował  Komisję o projekcie obsługiwania przez Miasto Piekary Śląskie telefonu

alarmowego 112 z terenu miast Piekary Śl. i Bytom. Funkcjonujący CPR zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt

komputerowy i łączności.  

- w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 64,6% i był  niższy o 0,9% w stosunku do roku 2007 oraz o 16,8% wyższy

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł  63,4% i był  wyższy o 5,4% niż  w roku 2007 i wyższy o 24,9% od

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 94,6% i była taka sama jak w roku ubiegłym

oraz wyższa o 12,3% od średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność  wyniosła 99,9% i była wyższa o 0,3% od ubiegłorocznej oraz

o 4,4% wyższa od wojewódzkiej. 

a) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym, w tym pomoc finansowa, organizacja spotkania wigilijnego osób starszych

i samotnych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania realizowana podczas wywiadów

środowiskowych u osób starszych, 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  - realizacja poprzez programy i profilaktykę  uzależnień  od alkoholu, środków

odurzających, tytoniu np. radzenie sobie ze stresem i agresją,  organizacja konkursów i zawodów w Punktach

Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach wsparcia dziennego z elementami

propagującymi bezpieczeństwo i bezpieczne zachowania, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń ładu i porządku publicznego - realizacja poprzez

współpracę instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Strażą Miejską, Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - realizacja poprzez lokalny program przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, realizacja procedury "Niebieska Karta", współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów

konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, opracowano i wydano poradnik "Wiem gdzie" dla osób doświadczających

przemocy w rodzinie, rozdawany bezpłatnie, wydany w ramach środków finansowych otrzymanych w wyniku

konkursu realizowanego w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej", prowadzenie grupy wsparcia dla

osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie; realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców

przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych z Krajowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci -

realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”  w żłobku, przedszkolach,

szkołach, także rodziny skorzystały z pomocy finansowej na zakup żywności. 

b) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, który tworzy grupa szkolnych pedagogów zatrudnionych

we wszystkich szkołach; koordynują zadania dotyczące szkolnego bezpieczeństwa i porządku. Były to między innymi:

Ze zdecydowanie pozytywną  oceną  spotkało s ię  wprowadzenie do większości szkół  monitoringu wizyjnego.

Pedagodzy i inni pracownicy szkół  potwierdzają,  że w znacznym stopniu ograniczone zostały zjawiska palenia

papierosów, wyjścia z budynku szkoły, bójki i utarczki na korytarzach. Wszystkie te działania przyniosły pożądany

skutek, ale nie rozwiązują  do końca problemu bezpieczeństwa i porządku w placówkach. Dyrektorzy zgłaszają

potrzeby w zakresie: 

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje w ramach lekcji wychowawczych dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych,

promujące zdrowy styl życia, dbałość o własne zdrowie, 

- wzmożone dyżury nauczycielskie oraz dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- wprowadzenie identyfikatorów wśród młodzieży gimnazjalnej,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- wyposażenie szkół w testy służące do rozpoznawania narkotyków,

- realizacja programów profilaktycznych.

- zatrudnienia pracownika ochrony,

- zmiany prawa oświatowego w zakresie możliwości stosowania kar w postaci zawieszenia ucznia lub wydalenia ze

szkoły. 

c) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Komisja zebrała się w 2008 r. 13 razy, zaopiniowała

97 wniosków, w tym 20 projektów zmiany organizacji ruchu. Przedstawiono skład komisji oraz zakres robót w Mieście,

jakie zostały wykonane, jak i będą realizowane w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Roboty będą

prowadzone jednocześnie w kilku dzielnicach, co stanowić będzie utrudnienia w ruchu drogowym. 

d) sprawozdanie z działań zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: W roku 2008 zajmowano się

niepłaceniem rachunków za wywóz nieczystośc i  bądź  brakiem takich umów (kontrolą  objęto  Dąbrówkę  Wielką,

Brzeziny, Szarlej, Brzozowice-Kamień)  prowadzeniem handlu przy ulicy Krupy, nasileniem kontroli wywozu odpadów

przez samochody wielkogabarytowe, przygotowaniem do Akcji Zima, oceniono zmiany sposobu prowadzenia handlu

w okresie pielgrzymek. Zajmowano się problemem wyprowadzania psów. 

e) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2008 r. Prace Zespołu obejmowały: 

Przedstawiono statystykę działań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

- aktualizację składu osobowego w myśl zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- opracowanie instrukcji i procedur niezbędnych do sporządzenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego,

- dokonanie analizy i oceny zabezpieczeń  przeciwpowodziowych rzeki Brynicy i Szarlejki, aktualizację  danych

dotyczących stanu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, 

- koordynację  sprawnego przebiegu pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców oraz kobiet i niewiast do Matki Bożej

Piekarskiej, 

- ocenę  i doskonalenie zasad koordynacji działań  współpracy pomięd z y  służbami miejskimi w działaniach

dotyczących usuwania skutków zanieczyszczenia dróg substancjami ropopochodnymi, 

- odbyto posiedzenie PZZK oraz Wydziałów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, na którym oceniono przygotowania do

zapewnienia bezpieczeństwa osób w związku z obchodami święta Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych, 

- członkowie PZZK wzięli udział w ćwiczeniach w zakładzie NOMAX,

- opiniowano wnioski dotyczące uzgodnienia lokalizacji projektowanych budynków położonych na działkach Strefy

Aktywności Gospodarczej przy ul. Podmiejskiej, 

- na bieżąco i stosownie do potrzeb realizowano inne zadania dotyczące nadzoru nad działaniami obrony cywilnej,

ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego, a także nadzorowano pracę MCZK, 

- wciąganie do grup pseudofanów coraz młodszej grupy dzieci i młodzieży,

- grupowania się  przed wyjazdami kibiców Ruchu Chorzów w rejonie restauracji „Imperium”  przy ul. Skłodowskiej,

a kibiców klubu Górnik Zabrze w rejonie dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II, 

- zachowania pseudokibiców w autobusach,

- powrotów z meczów, kiedy to następują dewastacje mienia np. wiat autobusowych, koszy na śmieci itp.

- porozumiewać  się wydając ziny (Widzew Łódź  – „Widzewiak”,  ŁKS Łódź  - „ŁKSsiak”,  Legia Warszawa - „Forza Legia”

itp.); 

- na terenie całego kraju wydawać  miesięcznik „To My Kibice”,  w którym można znaleźć  opisy grup kibiców, ligę ultras,

dużą ilość zdjęć opraw meczy, krótkie wzmianki o awanturach lub „ustawkach” kibiców, itp.; 

- organizować ogólnopolskie zjazdy Klubów Kibica - aktualnie najczęściej w formie turniejów piłkarskich dla kibiców;

- „kroić barwy”, traktując zdobyte szaliki, flagi itp. jako trofea;

- wykonywać tatuaże na ciele o tematyce hools (nazwa bojówki, logo klubu).

- spadek liczby wykroczeń w obszarze monitorowanym,

- polepszenie możliwości karania sprawców wykroczeń,

- szybkie reagowanie na łamanie prawa i porządku,

- podbudowa pracy służb w czasie pielgrzymek,

- możliwość archiwizacji materiałów - materiał dowodowy pozwalający ujawnić sprawców zdarzeń.

- 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 bezpiecznych zachowań,  w tym szczególnie wśród

dzieci i młodzieży, 

- monitorowaniu kontroli obiektów (realizowanych przez Państwową  Straż  Pożarną,  Inspekcję  Nadzoru Budowlanego,

Policję), w których planowany jest zorganizowany wypoczynek, oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu

i rekreacji (place zabaw, boiska, itp.), 

- włączenie do akcji funkcjonariuszy straży miejskiej.

- prowadzenie kontroli miejsc, w których mogą przebywać  osoby postronne, głównie w godzinach wieczorowo-nocnych, tj.

obiekty szkolne, obiekty MOSiR-u, Kopiec Wyzwolenia, place zabaw, parki, reagując na przypadki spożywania alkoholu,

niszczenia mienia, zakłócenia ładu i porządku publicznego, 

- patrolowanie przez patrole rowerowe i zmotoryzowane, okolic dzikich kąpielisk,

- zapewnienie porządku publicznego w miejscach zorganizowanego wypoczynku (półkolonie),

- reagowanie na stwierdzone przypadki rozbijania namiotów i palenie ognisk w miejscach ustronnych,

- uczestnictwo w zabezpieczaniu festynów,

- prowadzenie, na zaproszenie organizatorów wypoczynku, pogadanek na temat bezpieczeństwa i bezpiecznych

zachowań. 

a) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego, m. in.: 

Przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania wskazuje

na spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach, na co wpływ ma monitoring miejski. Poinformowano

o działaniach Rewiru Dzielnicowych, Wydziału Ruchu Drogowego, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji

w Katowicach. Wysoko oceniono współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, w szczególności z Urzędem Miasta.  

- 30 spotkań Zespołu ds. Koordynacji Służby Zewnętrznej, 7 narad kierownictwa dot. wykonania zapisów „Programu

Przeciwdziałania…” 

- wyniki w zakresie efektywności ścigania przestępstw 

w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 71,3% (w I połowie 2008: 74,7%),  

w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł 78,3% (w I połowie 2008: 72,4%),  

w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 97,9% (w I połowie 2008: 95,2%),

w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność wyniosła 99,8% (w I połowie 2008: 100%).  

- stan bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania obrazuje analiza przeprowadzonych

interwencji: 9295 w 2006 r., 8131 w 2007 r., 6979 w 2008 r., 3155 w I półroczu 2009 r. 

- przeprowadzano spotkania z mieszkańcami, mające na celu edukację w zakresie bezpiecznych zachowań,

- obsługa monitoringu miejskiego przekazała  d yżurnym KMP 114 interwencji dot. naruszeń  prawa, 57 razy

powiadamiano partole Wydziału Ruchu Drogowego o ujawnionych wykroczeniach. 

b) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym – finansowa (na bieżąco), edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu

zamieszkania realizowana podczas wywiadów środowiskowych u osób starszych, usługi opiekuńcze - 127 osób,

pobyt w dziennym Domu Pomocy Społecznej - 30 osób, 

- bezpieczeństwo dzieci   i  młodzieży  - realizacja programów profilaktyki uzależnień  od alkoholu,  środków

odurzających, tytoniu w Punktach Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach

wsparcia dziennego, realizacja działań w zakresie radzenia sobie z agresją, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń   ładu i porządku publicznego - współpraca

instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą

Miejską,  Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności; objęto pomocą

18 osób bezdomnych, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - opracowanie „Lokalnego programu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich na lata 2009-2015”,  realizacja procedury "Niebieska Karta" (54 rodziny),

współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, prowadzenie grupy

wsparcia dla osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie (uczestniczyło 50 osób); realizacja programu

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych

z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym

ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci - realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa

w zakresie Dożywiania” (2269 osób, także dorośli). 

c) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: 

Działania przynoszą pożądany skutek, ale nie rozwiązują problemów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży do końca.

Problemem jest dewastacja urządzeń zabawowo-sportowych na terenach zielonych wokół placówek.  

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych, promujące zdrowy styl życia, dbałość

o własne zdrowie, 

- wzmożone i często kontrolowane dyżury nauczycielskie,

- dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- realizacja programów profilaktycznych.

d) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 

Komisja zebrała  s ię  w omawianym okresie 6 razy, zaopiniowała 57 wniosków, w tym 14 projektów zmiany

organizacji ruchu. Zdecydowana większość spraw dotyczyła porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Opiniowano

3 wnioski w sprawie progów zwalniających.  

e) sprawozdanie z działań  zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: Zespół  obradował  15

czerwca i zajmował  się:  sprawą  kontroli posesji pod względem posiadania aktualnych rachunków za wywóz

nieczystości, handlem przy ul. Krupy, utworzenia parkingu przy ul. Gen. Ziętka, problemem dewastacji elewacji

budynków przez napisy, wyprowadzania psów. 

f) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prace Zespołu obejmowały: 

Informacje zostały przyjęte przez Komisję.  

- posiedzenie poświęcone koordynacji działań  podejmowanych przez służby, inspekcje, placówki edukacyjne

i organizacje pozarządowe, celem zapewnienia właściwego przygotowania oraz realizacji poszczególnych

przedsięwzię ć  zapewniających bezp ieczny wypoczynek dz iec iom  i  młodzieży ,   j a k   r ówn i eż  turystom

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez Miasto, 

- Od 14 stycznia do 12 lutego 2009 r. monitorowano pod kątem skażenia środowiska i uciążliwości dla mieszkańców

działania prowadzone podczas gaszenia przez jednostki OSP i PSP podpowierzchniowego pożaru pokopalnianych

osadników w Dąbrówce Wielkiej 

- w dniu 30.04.2009 r. odbyło się  posiedzenie, którego celem było omówienie zagrożenia pandemią  grypy A/H1N1

i oceną  realizowanych w tym zakresie zadań  przez podmioty (wg „siatki bezpieczeństwa”)  do tego celu powołane

w przypadku ujawnienia podejrzenia wystąpienia osoby zarażonej wirusem "świńskiej grypy" na terenie Miasta

i terenach sąsiednich. Stroną wiodącą w przypadku w/w zagrożenia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Bytomiu, 

- omówiono zabezpieczenie pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r,

- w związku z pismem Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

dokonano oceny, że teren szpitala nie leży w obszarze terenów zalewowych rzek przepływających przez Miasto.

Zwrócono uwagę na zagrożenia podstopień związanych z intensywnymi opadami, 

- wspólnie z przedstawicielami Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wodnych w Katowicach, B.T. Gliwice,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz MPWiK dokonano oceny zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki

Brynicy i Szarlejki. 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 

mgr inż. Stanisław Korfanty 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2009 roku. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w roku 2009 obradowała w dniach 27 lutego, 27 maja,

26 czerwca oraz 3 listopada.  

Tematy omawiane na spotkaniach:  

I. W dniu 27 lutego 2009 roku:  

1. Oceniono sposób wypełnienia zapisów porozumienia pomięd z y  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji

a Prezydentem Miasta Piekary Śląskie w zakresie funkcjonowania Oddziałów Prewencji Policji, przyjęto sprawozdanie

z realizacji planu pracy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich za 2008 rok.  

Przedstawiono działania Policji w ramach "Programu przeciwdziałania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywateli i porządku publicznego na lata 2008-2010", służące podniesieniu jakości i efektywności pracy policji i prowadzące

do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Po przeprowadzeniu analizy wyników stwierdzono, że

wskaźnik wykrywalności w kategorii przestępstw ogółem wyniósł 81,7% i był wyższy o 5,5% w stosunku do roku 2007 oraz

wyższy o 21,7% od średniej wojewódzkiej: 

Przedstawiono również  analizę  stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania,

z której wynika, że w roku 2008 odnotowano spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach. Miał  zapewne na to

wpływ coraz lepiej funkcjonujący monitoring miejski, który w znacznym stopniu poprawił  stan bezpieczeństwa w miejscach

instalacji kamer, a jednocześnie przyczynił  się  do ustalenia i zatrzymania kilku sprawców przestępstw. Funkcjonariusze

Rewiru Dzielnicowych w celu poprawienia stanu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przestępczości na terenie Miasta

zorganizowali i uczestniczyli w 21 działaniach własnych, jak również  uczestniczyli w działaniach organizowanych przez

inne komórki Komendy Miejskiej Policji. W 2008 roku Sekcja Ruchu Drogowego zorganizowała i przeprowadziła szereg

wzmożonych działań  kontrolno-prewencyjnych, w szczególności działania pod kryptonimem PRĘDKOŚĆ,  ALKOHOL,

NARKOTYKI oraz PASY. W 2008r. ważną rolę, na skutek podpisania porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Piekary

Śląsk im a  Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji, pełniły patrole piesze (uważane za najskuteczniejsze)

funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Omówiono statystykę zdarzeń drogowych. Wysoko oceniono rolę

patroli pieszych zarówno ze Straż  Miejską,  jak również  z OPP w Katowicach. Wyznacznikiem bezpieczeństwa w Mieście

jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

2. Omówiono sposób realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich, Policja

przedstawiła propozycję  realizacji kampanii „Rok 2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych" w Piekarach Śląskich.

Zaplanowano wspólne działania UM Piekary Śląskie, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, KZK GOP, Kościoła oraz Radia

Piekary i TVP Katowice. Planowane są  prelekcje, pogadanki z mieszkańcami.  W ramach „Dni Miasta”  będzie

przeprowadzona akcja profilaktyki i ochrony pieszych. Zgłoszono propozycje oznakowania dla pieszych, kontroli zachowań

kierowców w rejonie przejś ć  dla pieszych, np. przy udziale monitoringu miejskiego. Szczególną  uwagę  zwrócono na

przejście dla pieszych w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Brzezinach Śląskich (do momentu uruchomienia

w tym miejscu wzbudzanej sygnalizacji przy przejściu dla pieszych).  

3. Zaprezentowano sprawozdania z wykonywania w roku 2008 zadań  nałożonych przez „Program Przeciwdziałania

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010", 

4. Ponadto 

Poruszono kwestię  wagarujących uczniów; stwierdzono, że rodzice uczniów są ustawowo zobowiązani do tego, aby

uczeń  chodził  do szkoły. Po przekroczeniu 50% godzin nieobecności w miesiącu, szkoła  „alarmuje" rodziców, po czym

nakładana jest grzywna na rodziców. Z praktyki wynika, że sytuacja ta dotyka przede wszystkim rodzin patologicznych,

gdzie trudno wyegzekwować  zarówno troskę  o wagarujące dziecko, jak i nałożoną grzywnę,  Zwrócono uwagę,  aby służby

miejskie zajęły  s ię  intensywniej sprawą  parkowania w miejscach uprzywilejowanych dla osób niepełnosprawnych,

Zauważono koniecznoś ć  monitorowania przejazdu autobusami linii 164 agresywnych grup młodzieży. Poinformowano

zebranych o licznych akcjach PSP i OSP związanych z obfitymi opadami śniegu i usuwaniem powstałych niebezpiecznych

nawisów na dachach budynków.  

II. W dniu 27 maja 2009 roku: 

1. Przedstawiono sytuację  i propozycję  rozwiązań  dot. narastającego problemu niszczenia mienia i innych zachowań

chuligańskich pseudokibiców, w szczególności Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze.  

Zaprezentował  zdjęcia wykonane w maju 2009 r., które przedstawiały problem niszczenia mienia tj. w szczególności

napisów na elewacjach budynków mieszkalnych, placówek oświatowych, ogrodzeniach itp. W Kozłowej Górze, na Oś.

Wieczorka oraz Piekarach i Szaleju widoczne są  napisy pseudokibiców klubu Górnik Zabrze, natomiast w Kamieniu, Oś.

Powstańców, Brzezinach Śl. I Dąbrówce Wielkiej – napisy pseudokibiców klubu sportowego Ruch Chorzów. Zwrócono

uwagę na następujące kwestie: 

Policja przedstawiła informację z rozpoznania zjawisk chuligańskich pseudokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze

m.in. w związku z problemem niszczenia elewacji budynków na terenie poszczególnych dzielnic Miasta Piekary Śląskie

w okresie od.01.01. do 25.05.2009 r. Poinformowano, iż do realizacji zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem

informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem rozpoznania na terenie Miasta,

w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”  składający się  z grupy rozpoznania kryminalnego oraz powiatowego

punktu kontaktowego. Przedstawiono ocenę  realizacji zadań  realizowanych przez funkcjonariuszy tut. Komendy w celu

zabezpieczenia imprez masowych w okresie rozgrywek piłki nożnej sezonu ligowego 2008/2009. W zakresie zachowań

aspołecznych subkultury pseodokibiców Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze na terenie Miasta funkcjonariusze w roku 2009

odnotowali 16 przypadków niszczenia mienia poprzez nanoszenie napisów, niszczenia znaków drogowych. Zatrzymano

4 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Policja poinformowała Komisję,  że problem pseudokibiców

w mieście Piekary Śląskie nie stanowi dużego zagrożenia. Zwrócono uwagę  na przypadki niszczenia napisów elewacji

budynków, które nie miały związku z działaniem grup pseudokibiców. Podkreślono, że funkcjonariusze Policji stale

kontrolują  pseudokibiców. Ponadto zwrócono uwagę,  że mieszkańcy niechętnie współpracują  lub powiadamiają  Policję

o zdarzeniu niszczenia mienia publicznego czy o innych chuligańskich wyczynach. Przekazano informacje na temat

działalnośc i   r óżnych fanklubów. Największym zagrożeniem dla przeprowadzenia sportowej imprezy masowej są

paradoksalnie sami kibice, oczywiście nie wszyscy, ale grupa najczęściej zwana pseudokibicami lub szalikowcami.

Odznaczają się oni wyjątkowo agresywnymi cechami zachowania takimi jak: brutalność, wandalizm i wulgaryzm językowy,

a kibicowanie określonej drużynie stanowi czynnik grupowej tożsamości (mało istotny jest wynik sportowy natomiast liczy

się to, czy dana grupa potrafi się wyróżnić  wobec innych tego typu grup kibiców). Dla tych ludzi sam mecz nie jest formą

rozrywki, ale okazją  do wyrażenia swojej nienawiści do innych kibiców i zdobycia respektu wobec siebie i grupy, którą

reprezentują.  Z biegiem czasu skinheadzi zniknęli z naszych stadionów, ale wywarli największy wpływ na zwyczaje

i ideologię pseudokibiców, którzy wzorem skinheadów zaczęli: 

Polskich kibiców możemy podzielić  na grupy: ultras, hools, piknik, przeszczepy. ULTRASI – to kibice lub

zorganizowana grupa kibiców, którzy zajmują  się oprawą  meczy i dopingiem (fajerwerki, race, flagi). Kibice ci zazwyczaj

noszą koszulki klubowe, szaliki, czapki. Zajmują się  prowadzeniem stron internetowych swoich klubów. Są członkami lub

założycielami stowarzyszeń kibiców. Do takiej grupy może należeć  każdy, bez względu na wiek, płeć,  zawód pochodzenie

wystarczy, że opłaca składki i pomaga przy oprawie meczu itp. HOOLS – kibice, którzy są  aktywnymi członkami tzw.

„bojówki”  i biorą  udział  w bójkach kibiców, tzw. „ustawkach”.  Zazwyczaj biorą  również  udział  w napaściach na członków

służb porządkowych i funkcjonariuszy Policji. Praktycznie grupy takie istnieją przy każdym klubie piłkarskim w większych

miastach jak i małych miasteczkach. Do takiej grupy kibiców nie ma możliwości zapisania się  lub przyłączenia tylko

dlatego, że jest  s ię  kibicem danej drużyny. W skład grupy można dostać  się  poprzez: branie udziału w meczach

wyjazdowych, bronienie barw klubowych, bez względu na okoliczności stawanie w obronie innego kibica, bycie sprawnym

fizycznie, stawianie grupy na pierwszym miejscu, bycie gotowym do poświęceń na rzecz członków grupy. PIKNIK – kibic,

który nosi barwy klubowe, ale przychodzi na mecz, kiedy drużyna odnosi zwycięstwa, nie zajmuje się  czynnym

kibicowaniem. PRZESZCZEP – kibic, który często zmienia drużynę,  której kibicuje. Przedstawiono informację  na temat

dewastacji mienia. Najwięcej strat finansowych, które ponosi Miasto, to wydatki za usunięcia graffiti z elewacji budynków

oraz dewastacje znaków drogowych, wiat autobusowych. Koszt usunięcia graffiti z powierzchni niezabezpieczonych, czy

porowatych to, zgodnie z przedstawioną ofertą cenową,  83,00 zł/m². Zwrócono się z prośbą,  by Policja zbierając materiały

dowodowe np. w sprawie niszczenie mienia, uwzględniała wydatki ogółem poniesione przez Miasto, tzn. nie tylko koszty

użytego materiału do usunięcia szkody, ale również  koszty robocizny i dojazdu wykonawcy, który usuwa szkodę.

Wystąpiono z sugestią  do Policji, aby zniszczenie znaku drogowego, traktować  zgodnie z obowiązującym kodeksem

wykroczeń,  jako np. niszczenie mienia komunalnego oraz zagrożenie życia (bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Podsumowując dyskusję,  zauważono, że starsi mieszkańcy Miasta sygnalizują  m.in., że boją  się  chuliganów i grup

młodzieży, nie czują się bezpiecznie. W związku z powyższym zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia współpracy

prewencyjnej z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu Miasta.  

2. Przedstawiono informację na temat zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej.

Oceniono rozwiązania dotyczących handlu podczas pielgrzymek do Matki Boskiej Piekarskiej. 

Przedstawiono informację  na temat zorganizowanego spotkania dotyczącego zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn

i Młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. W dniu 08.05.2009 r. w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Piekarach Śląskich odbyło się  spotkanie poświęcone omówieniu zabezpieczenia Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców

do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r. W naradzie udział  wzięli przedstawiciele: KM PSP, KM Policji, Straży

Miejskiej, ZGK, Referatu Gospodarki Komunalnej UM, Wydziału Finansowo-Podatkowego UM, Rzecznik Prasowy UM,

Wydziału Inwestycji i Remontów UM, Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UM. W czasie spotkania omówiono

porządkowo-organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące sprawnego przebiegu pielgrzymki. Ustalono miejsca rozlokowania sił:

Policji, Straży Miejskiej, Straży  P ożarnych i pogotowia ratunkowego. Poinformowano, że ul. Bytomska zostanie

udekorowana flagami narodowymi, maryjnymi i kościelnymi, pielgrzymów witać  będą  banery „WITAMY PIELGRZYMÓW

SZCZĘŚĆ  BOŻE”.  Ustalono wprowadzenie zakazu poruszania się  pojazdów na ul. Bytomskiej (poza samochodami

uprzywilejowanymi służb) od skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka do skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II. Zakaz handlu,

obowiązywał  będzie przy ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lipami do skrzyżowania z ul. Gen. Ziętka.

Umieszczone zostaną tabliczki informujące o odholowywaniu pojazdów z ulicy Gen. Ziętka od skrzyżowania z ul. Bytomską

do ul. Papieża Jana Pawła II. oraz dot. działalności handlowej przy ul. Bytomskiej: „HANDEL WYŁĄCZNIE DLA

POSIADACZY ZEZWOLEŃ URZĘDU MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE" (zostaną umieszczone po obydwu stronach ulicy, na

krańcach strefy handlu oraz na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego). Wyznaczono parkingi: przy ul. K. Miarki – samochody

osobowe, ul. Graniczna (40-50 autokarów), ul. Czołgistów – autokary i samochody osobowe, parking przy Kopcu

Wyzwolenia - autokary i samochody osobowe. Ulotki informacyjne dla pielgrzymów, wydane przez Wydział Bezpieczeństwa

Publicznego, wzorem roku ubiegłego, będą  rozdawane przez funkcjonariuszy KMP. Funkcjonariusze czuwać  będą  nad

bezpieczeństwem i porządkiem, zgodnie z opracowanym planem zabezpieczenia. Ponadto Komenda Miejska Policji

i funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolować  będą  sprzedaż   środków „pirotechnicznych" osobom nieletnim.

Poinformowano Komisję o wzmocnionym składzie osobowym dyżuru w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które

zapewnia koordynację informacyjną  pomiędzy służbami współdziałającymi w dniu Pielgrzymki. Monitoring wizyjny spełnia

rolę narzędzia wsparcia działań Policji i Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów. Podkreślono

pozytywne opinie dotyczące pozwoleń  na handel podczas pielgrzymek, wydawanych w Wydziale Inwestycji i Remontów

UM. Ich efektem jest bezkonfliktowe zajmowanie miejsc przez sprzedawców.  

3. Zaprezentowano informację na temat funkcjonowania monitoringu miejskiego w roku 2008. Po dobudowaniu w 2008 roku

2 kamer w okolicach Bazyliki NMP, system monitoringu wizyjnego obejmuje 14 kamer umieszczonych w centrum Miasta

(11), Oś.  Wieczorka (2) i Brzozowice-Kamień  (1). Podkreślono dobre funkcjonowanie i efekty, jakie niesie z sobą

monitoring: 

4. Ponadto 

Poinformowano Komisję o działaniach podjętych na terenie Miasta w związku z wystąpieniem przypadków „świńskiej

grypy”  na terenie Polski - spotkanie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miało miejsce w dniu 30

kwietnia 2009 r.  

III. W dniu 26 czerwca 2009 roku: 

1. Informacja dotycząca form zorganizowanego wypoczynku niestacjonarnego w Piekarach Śląskich. Zapoznano

zebranych z treścią  pisma Wojewody Śląskiego nr ZK/III/5030/15/09 z dnia 10 czerwca 2009 r., o rozpoczętych

w Województwie Śląskim działaniach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”  w dniach 19.06. do 1.09.2009 r.

Przedstawiono główne kierunki działań  służb, inspekcji, organów administracji niezespolonej, a także organizacji

pozarządowych: 

Przedstawiono wykaz placówek oświatowych, w których planowane jest zorganizowanie półkolonii, program działań

Miejskiego Domu Kultury oraz innych placówek kulturalnych w okresie wakacyjnym 2009 r. W ramach programu ”Akcja lato

w mieście”  zorganizowano zajęcia świetlicowe: plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz sportowe. Przy współpracy

z Miejskim Ośrodkiem Sporu i Rekreacji organizowane będą  wycieczki na basen, kina, itp. Dzielnicowy Dom Kultury

w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, Ośrodek Kultury „Andaluzja” organizować będą półkolonie.  

2. Poinformowano o formach zabezpieczenia imprez, półkolonii, kontroli przebiegu zorganizowanych form wypoczynku,

akcji kontroli autokarów z wyjeżdżającymi na wypoczynek, kontroli bezpieczeństwa pożarowego itp. 

Zaprezentowano zakres zadań Policji w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2009”.  W ramach działań prewencyjnych,

których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej w okresie wakacji, propagowane

będą  właściwe zachowania oraz szeroko pojęta profilaktyka. Zwrócono uwagę,  że ważnym aspektem działań  policji jest

kontrola podróżujących dzieci i młodzieży. W ramach codziennej służby patrolowo - obchodowej funkcjonariusze OPI oraz

dzielnicowi dokonywali kontroli miejsc tzw. „dzikich kąpielisk” zwracając uwagę na ich właściwe oznakowanie (dot. zakazu

kąpieli), a także miejsc gromadzenia się  młodzieży tj. klatki schodowe, lokale, dyskoteki. Policja za pośrednictwem

swojego rzecznika prasowego, w czasie audycji w „Radiu Piekary”,  poinformuje o występujących zagrożeniach oraz

promować  będzie bezpieczne zachowania. Omówiono zadania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego. Główne działania Straży Miejskiej to: 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poinformował  o planie kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku.

Jednocześnie poinformował,  że w roku 2010 planuje przeszkolić  przedstawicieli organizatorów wypoczynku dzieci

i młodzieży w mieście, w sprawie przekazywania dokumentacji dot. ochrony przeciwpożarowej danego obiektu.  

3. Przyjęto informację na temat kontroli boisk, placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował,  że kontroluje placówki, w których odbywają się półkolonie,

place zabaw, boiska itp. Ze względu na ograniczone zaplecze kadrowe nie jest niestety w stanie przeprowadzić  kontroli

wszystkich placów zabaw zlokalizowanych w mieście. Zaproponowano, by PINB wystąpił  z pismem do wszystkich

zarządców o przeprowadzenie kontroli swoich placów zabaw i urządzeń,  pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa

dla korzystających z nich, oraz przesłali protokoły pokontrolne do PINB.  

4. Uzyskano informację na temat akcji Oddziału Powiatowego WOPR w Piekarach Śląskich dot. edukacji bezpiecznych

zachowań  nad wodą  oraz realizacji kontroli akwenów wodnych w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji

pozarządowych 

Przedstawiono informację dot. edukacji bezpiecznych zachowań nad wodą oraz realizacji kontroli akwenów wodnych

w ramach rozstrzygniętego konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

w bieżącym roku. Oddział  Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadził  szkolenia w roku

2007 i 2008 (łącznie 4500 uczniów szkół  podstawowych, ponadpodstawowych i średnich), naukę  pływania na basenie

krytym „Andaluzja”  dla dzieci, oraz zorganizowano dwa weekendowe, wyjazdowe szkolenia nauki pływania do Zielonej.

W roku bieżącym konkursem objęto dzieci we wszystkich przedszkolach. Przez cały okres wakacji ratownicy WOPR-u

będą  patrolować  akweny wodne na terenie Miasta i terenach przyległych tj. Chechło i Kozłowa Góra. Poinformowano

Komisję  o kontynuacji programu „Bezpieczne życie”,  propagującego bezpieczne formy zachowań  w domu i na wolnym

powietrzu. W bieżącym roku Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego UM programem objął uczniów klas pierwszych szkół

podstawowych. Szkołom przekazano odpowiednie materiały dla uczniów oraz informatory dla rodziców.  

5. Ponadto 

Przypomniano wymogi, jakie muszą spełniać  dokumenty, które należy dostarczyć  do wniosku w sprawie wystąpienia

o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Omówiono przygotowania służb do zabezpieczenia imprez

masowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury („Przebojowe lato z Radiem Piekary” w dniach 27.06-28.06 br., „Dni

Miasta”  w dniach 11.07-12.07 br.). Przypomniano, że zostały wprowadzone objazdy w mieście w związku z organizacją

imprez masowych. W związku z długookresowymi i obfitymi opadami deszczu przedstawiono informację o zabezpieczeniu

w sprzęt przeciwpowodziowy tj. motopompy, worki, piasek itp. Poinformowano, że stan rzeki Brynicy jest stabilny i na

bieżąco Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego jest w kontakcie z dyspozytorem Zapory Wodnej w Kozłowej Górze, na

bieżąco kontaktuje się także Kierownikiem Zapory w Kozłowej Górze. Zapewniono o stabilizacji zrzutów wody z Zapory.  

IV. W dniu 3 listopada 2009 roku: 

1. Przyjęto informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - prewencja dot. zachowań kibiców na stadionach i poza nimi, 

Komendant Miejski Policji przedstawił  informację  na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji

dotyczących bezpieczeństwa dzieci   i  młodzieży. Poinformowano obecnych, że do real izacj i  zadań  związanych

z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dot. bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz prowadzeniem

rozpoznania na terenie Miasta, w Komendzie powołano „Zespół  do spraw kibiców”.  Celem funkcjonalnym przedmiotowego

Zespołu jest sporządzanie analiz zagrożeń  bezpieczeństwa imprez sportowych, praca operacyjna ukierunkowana na

rozpoznanie pseudokibiców, objęcie zainteresowaniem operacyjnym środowisk, których członkowie mogą  stwarzać

potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa imprez sportowych, pomoc innym jednostkom w prowadzeniu działań

w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych itp. Zgodnie z prowadzonym przez Komendę  rozpoznaniem środowiska

kibiców na terenie Miasta ujawniono i zidentyfikowano 110 kibiców Górnika Zabrze oraz 170 kibiców Ruchu Chorzów,

regularnie lub sporadycznie wyjeżdżających na mecze piłki nożnej odbywającej się  na stadionach w Zabrzu i Chorzowie

oraz na mecze wyjazdowe tych drużyn. Komendant Miejski Policji poinformował, że na chwilę obecną na terenie Miasta nie

zostały zarejestrowane oficjalnie zrzeszenia kibiców klubów sportowych biorących udział  w rozgrywkach piłki nożnej. Pięciu

mieszkańców Miasta posiada zakaz wstępu na masowe imprezy sportowe w postaci meczów piłkarskich na terenie Polski.

Poinformowano Komisję o realizacji działań profilaktycznych wśród dzieci szkół  podstawowych oraz młodzieży gimnazjów.

Funkcjonariusze Zespołu ds. kibiców wraz z dzielnicowymi przeprowadzili 10 spotkań  z młodzieżą,  na których

przedstawiano zagadnienia związane z kulturalnym zachowaniem się  podczas imprez masowych oraz zachowań

w miejscach publicznych. Spotkania te prowadzone będą systematycznie przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji

celem podnoszenia świadomośc i  młodzieży szkolnej. Poinformowano Komisję,  że Komenda Miejska Policji przy

współpracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie (Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział  Edukacji, Rzecznik Prasowy,

Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich) oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, przygotowuje propozycję

zorganizowania programu profilaktyczno – prewencyjnego „Krok po kroku do EURO 2012”,  którego celem jest edukacja

w zakresie kształtowania właściwych postaw podczas kibicowania, podniesienie wiedzy na temat Mistrzostw Europy

w piłce  nożnej. Program ten przeprowadzono po raz pierwszy w gimnazjach Zabrza w roku szkolnym 2008/09.

Poinformowano Komisję  o spotkaniu z nauczycielami wychowania fizycznego szkół  gimnazjalnych, poświęconemu

udziałowi w w/w programie, które miało miejsce 2 listopada br. 19 listopada br. na hali „Olimpii Piekary”  odbędą  się

rozgrywki w piłce ręcznej dziewcząt szkół  gimnazjalnych, które będą traktowane, jako pilotaż  programu „Krok po kroku do

EURO 2012”.  Prezydent Miasta polecił,  by zorganizować  spotkanie z dyrektorami gimnazjów, celem zapoznania

z Programem i warunkami uczestnictwa szkół  w jego realizacji. Poinformowano Komisję  o zmianie ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych, która nakłada nowe obowiązki na organizatorów imprez masowych oraz na służby

porządkowe i organy samorządu terytorialnego.  

2. Informacja na temat działań  podjętych przez Komendę  Miejską  Policji w Piekarach Śląskich dotyczących

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  - działania podjęte w celu edukacji dzieci w sprawie bezpiecznych zachowań na ulicy

(akcja „ Bezpieczna droga do szkoły”), 

Komendant Miejski Policji przedstawił  działania podjęte przez funkcjonariuszy w celu edukacji dzieci w sprawie

bezpiecznych zachowań  na ulicy. Funkcjonariusze KMP odbyli 52 spotkania z dziećmi   i  młodzież ą  w szkołach

i przedszkolach, których celem była nauka bezpiecznych zachowań  i 18 spotkań  zorganizowano w ramach działań

„Bezpieczna droga do szkoły”. Ponadto poinformowano, iż  zakończenie programu „Bezpieczna droga do szkoły” w ramach

akcji „2009 rok pieszego”  wraz z rozstrzygnięciem stosownego konkursu plastycznego odbędzie się  13 listopada br.

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich.  

3. Przyjęto informację na temat remontów ulic: Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, Ziętka w celu poprawy

bezpieczeństwa uczestników ruchu. Stan przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku

z budową autostrady A1. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przedstawił  informacje na temat

prowadzonych prac remontowych ulic w Mieście, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Rozpoczęte inwestycje - remont ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja i Ziętka, oraz skrzyżowania

Sadowskiego z DK4 przebiegają  według harmonogramu prac i ich zakończenie nastąpi zgodnie z zawartymi umowami.

Firma „DROGOPOL”,  która realizuje w Mieście te inwestycję,  informuje użytkowników ruchu drogowego o utrudnieniach

w ruchu. Podczas prowadzonych prac remontowych ulic, prowadzono również  remonty przez inne instytucje tj. MPWiK

w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz firmę  Vattenfall dot. przebudowy linii średniego napięcia. Poinformowano

Komisję  o stanie przygotowań  do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z budową  autostrady A1 -

przeprowadzono spotkanie w celu omówienia wjazdów i wyjazdów samochodów ciężkich z terenu prowadzonych prac

budowy w/w inwestycji dot. ul. Czołgistów oraz ul. Solidarności. Zgodnie z projektem inwestor ma zapewnić  miejsca

czyszczenia pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę  miejska oraz droga miejska ma być  na bieżąco

czyszczona. Polecono naczelnikowi IR egzekwowanie mycie aut wyjeżdżających z budowy. Straż Miejska, zwróciła uwagę,

że firmy prowadzące remonty dróg nieodpowiednio oznakowują  te roboty np. na ul. Bytomskiej, Tarnogórskiej. Prezydent

Miasta polecił Straży Miejskiej sporządzanie na bieżąco informacji o w/w nieprawidłowościach oraz egzekwowanie porządku

w czasie prac remontowych.  

4. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wydała opinię  na temat wniosku Polskich Salonów Gier Sp. z o. o. z siedzibą

w Krakowie, ul. Szablowskiego 3/1, w sprawie lokalizacji salonu gier przy ul. K. Miarki 23. 

Sekretarz Miasta Piekary Śląskie, zreferowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.

Szablowskiego 3/1, w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu użytkowym

położonym w Piekarach Śląskich ul. K. Miarki 23. Komisja zapoznała się z wnioskiem Spółki z dnia 20 sierpnia 2009 r. oraz

załączonymi opiniami: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziału Architektury i Urbanistyki

Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Miejskiego Rzecznika

Konsumentów Miasta Piekary Śląskie, Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Po dyskusji

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Polskich Salonów Gier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

5. Przedstawiono informację na temat V Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy”,  która miała miejsce w dniach 22-

23 października br. w Warszawie. 

Ze strony Piekar Śląskich uczestniczyło w niej 6 osób. Uczestnicy w/w konferencji wzbogacili się o wiedzę w zakresie

sposobów reagowania na agresję wśród młodzieży. Zaproponowano, by materiał  z w/w konferencji w sprawie agresji wśród

młodzieży został przekazany wszystkim pedagogom i psychologom szkolnym.  

6. Przedstawiono informacje na temat sprawozdań liderów grup Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008-2010 za I półrocze 2009 r. 

7. Ponadto 

Poinformowano Komisję,  że w dniu 3 listopada br. w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich rozpoczął się  strajk

personelu. Komendant Miejski PSP poinformował  Komisję o projekcie obsługiwania przez Miasto Piekary Śląskie telefonu

alarmowego 112 z terenu miast Piekary Śl. i Bytom. Funkcjonujący CPR zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt

komputerowy i łączności.  

- w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 64,6% i był  niższy o 0,9% w stosunku do roku 2007 oraz o 16,8% wyższy

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł  63,4% i był  wyższy o 5,4% niż  w roku 2007 i wyższy o 24,9% od

średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 94,6% i była taka sama jak w roku ubiegłym

oraz wyższa o 12,3% od średniej wojewódzkiej, 

- w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność  wyniosła 99,9% i była wyższa o 0,3% od ubiegłorocznej oraz

o 4,4% wyższa od wojewódzkiej. 

a) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym, w tym pomoc finansowa, organizacja spotkania wigilijnego osób starszych

i samotnych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania realizowana podczas wywiadów

środowiskowych u osób starszych, 

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  - realizacja poprzez programy i profilaktykę  uzależnień  od alkoholu, środków

odurzających, tytoniu np. radzenie sobie ze stresem i agresją,  organizacja konkursów i zawodów w Punktach

Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach wsparcia dziennego z elementami

propagującymi bezpieczeństwo i bezpieczne zachowania, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń ładu i porządku publicznego - realizacja poprzez

współpracę instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Strażą Miejską, Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - realizacja poprzez lokalny program przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, realizacja procedury "Niebieska Karta", współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów

konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, opracowano i wydano poradnik "Wiem gdzie" dla osób doświadczających

przemocy w rodzinie, rozdawany bezpłatnie, wydany w ramach środków finansowych otrzymanych w wyniku

konkursu realizowanego w ramach rządowego programu "Razem bezpieczniej", prowadzenie grupy wsparcia dla

osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie; realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców

przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych z Krajowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci -

realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”  w żłobku, przedszkolach,

szkołach, także rodziny skorzystały z pomocy finansowej na zakup żywności. 

b) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, który tworzy grupa szkolnych pedagogów zatrudnionych

we wszystkich szkołach; koordynują zadania dotyczące szkolnego bezpieczeństwa i porządku. Były to między innymi:

Ze zdecydowanie pozytywną  oceną  spotkało s ię  wprowadzenie do większości szkół  monitoringu wizyjnego.

Pedagodzy i inni pracownicy szkół  potwierdzają,  że w znacznym stopniu ograniczone zostały zjawiska palenia

papierosów, wyjścia z budynku szkoły, bójki i utarczki na korytarzach. Wszystkie te działania przyniosły pożądany

skutek, ale nie rozwiązują  do końca problemu bezpieczeństwa i porządku w placówkach. Dyrektorzy zgłaszają

potrzeby w zakresie: 

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje w ramach lekcji wychowawczych dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych,

promujące zdrowy styl życia, dbałość o własne zdrowie, 

- wzmożone dyżury nauczycielskie oraz dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- wprowadzenie identyfikatorów wśród młodzieży gimnazjalnej,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- wyposażenie szkół w testy służące do rozpoznawania narkotyków,

- realizacja programów profilaktycznych.

- zatrudnienia pracownika ochrony,

- zmiany prawa oświatowego w zakresie możliwości stosowania kar w postaci zawieszenia ucznia lub wydalenia ze

szkoły. 

c) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Komisja zebrała się w 2008 r. 13 razy, zaopiniowała

97 wniosków, w tym 20 projektów zmiany organizacji ruchu. Przedstawiono skład komisji oraz zakres robót w Mieście,

jakie zostały wykonane, jak i będą realizowane w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Roboty będą

prowadzone jednocześnie w kilku dzielnicach, co stanowić będzie utrudnienia w ruchu drogowym. 

d) sprawozdanie z działań zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: W roku 2008 zajmowano się

niepłaceniem rachunków za wywóz nieczystośc i  bądź  brakiem takich umów (kontrolą  objęto  Dąbrówkę  Wielką,

Brzeziny, Szarlej, Brzozowice-Kamień)  prowadzeniem handlu przy ulicy Krupy, nasileniem kontroli wywozu odpadów

przez samochody wielkogabarytowe, przygotowaniem do Akcji Zima, oceniono zmiany sposobu prowadzenia handlu

w okresie pielgrzymek. Zajmowano się problemem wyprowadzania psów. 

e) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2008 r. Prace Zespołu obejmowały: 

Przedstawiono statystykę działań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

- aktualizację składu osobowego w myśl zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- opracowanie instrukcji i procedur niezbędnych do sporządzenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego,

- dokonanie analizy i oceny zabezpieczeń  przeciwpowodziowych rzeki Brynicy i Szarlejki, aktualizację  danych

dotyczących stanu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, 

- koordynację  sprawnego przebiegu pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców oraz kobiet i niewiast do Matki Bożej

Piekarskiej, 

- ocenę  i doskonalenie zasad koordynacji działań  współpracy pomięd z y  służbami miejskimi w działaniach

dotyczących usuwania skutków zanieczyszczenia dróg substancjami ropopochodnymi, 

- odbyto posiedzenie PZZK oraz Wydziałów Urzędu Miasta Piekary Śląskie, na którym oceniono przygotowania do

zapewnienia bezpieczeństwa osób w związku z obchodami święta Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych, 

- członkowie PZZK wzięli udział w ćwiczeniach w zakładzie NOMAX,

- opiniowano wnioski dotyczące uzgodnienia lokalizacji projektowanych budynków położonych na działkach Strefy

Aktywności Gospodarczej przy ul. Podmiejskiej, 

- na bieżąco i stosownie do potrzeb realizowano inne zadania dotyczące nadzoru nad działaniami obrony cywilnej,

ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego, a także nadzorowano pracę MCZK, 

- wciąganie do grup pseudofanów coraz młodszej grupy dzieci i młodzieży,

- grupowania się  przed wyjazdami kibiców Ruchu Chorzów w rejonie restauracji „Imperium”  przy ul. Skłodowskiej,

a kibiców klubu Górnik Zabrze w rejonie dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II, 

- zachowania pseudokibiców w autobusach,

- powrotów z meczów, kiedy to następują dewastacje mienia np. wiat autobusowych, koszy na śmieci itp.

- porozumiewać  się wydając ziny (Widzew Łódź  – „Widzewiak”,  ŁKS Łódź  - „ŁKSsiak”,  Legia Warszawa - „Forza Legia”

itp.); 

- na terenie całego kraju wydawać  miesięcznik „To My Kibice”,  w którym można znaleźć  opisy grup kibiców, ligę ultras,

dużą ilość zdjęć opraw meczy, krótkie wzmianki o awanturach lub „ustawkach” kibiców, itp.; 

- organizować ogólnopolskie zjazdy Klubów Kibica - aktualnie najczęściej w formie turniejów piłkarskich dla kibiców;

- „kroić barwy”, traktując zdobyte szaliki, flagi itp. jako trofea;

- wykonywać tatuaże na ciele o tematyce hools (nazwa bojówki, logo klubu).

- spadek liczby wykroczeń w obszarze monitorowanym,

- polepszenie możliwości karania sprawców wykroczeń,

- szybkie reagowanie na łamanie prawa i porządku,

- podbudowa pracy służb w czasie pielgrzymek,

- możliwość archiwizacji materiałów - materiał dowodowy pozwalający ujawnić sprawców zdarzeń.

- 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 bezpiecznych zachowań,  w tym szczególnie wśród

dzieci i młodzieży, 

- monitorowaniu kontroli obiektów (realizowanych przez Państwową  Straż  Pożarną,  Inspekcję  Nadzoru Budowlanego,

Policję), w których planowany jest zorganizowany wypoczynek, oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu

i rekreacji (place zabaw, boiska, itp.), 

- włączenie do akcji funkcjonariuszy straży miejskiej.

- prowadzenie kontroli miejsc, w których mogą przebywać  osoby postronne, głównie w godzinach wieczorowo-nocnych, tj.

obiekty szkolne, obiekty MOSiR-u, Kopiec Wyzwolenia, place zabaw, parki, reagując na przypadki spożywania alkoholu,

niszczenia mienia, zakłócenia ładu i porządku publicznego, 

- patrolowanie przez patrole rowerowe i zmotoryzowane, okolic dzikich kąpielisk,

- zapewnienie porządku publicznego w miejscach zorganizowanego wypoczynku (półkolonie),

- reagowanie na stwierdzone przypadki rozbijania namiotów i palenie ognisk w miejscach ustronnych,

- uczestnictwo w zabezpieczaniu festynów,

- prowadzenie, na zaproszenie organizatorów wypoczynku, pogadanek na temat bezpieczeństwa i bezpiecznych

zachowań. 

a) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego, m. in.: 

Przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i w miejscach zamieszkania wskazuje

na spadek ilości interwencji we wszystkich kategoriach, na co wpływ ma monitoring miejski. Poinformowano

o działaniach Rewiru Dzielnicowych, Wydziału Ruchu Drogowego, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji

w Katowicach. Wysoko oceniono współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, w szczególności z Urzędem Miasta.  

- 30 spotkań Zespołu ds. Koordynacji Służby Zewnętrznej, 7 narad kierownictwa dot. wykonania zapisów „Programu

Przeciwdziałania…” 

- wyniki w zakresie efektywności ścigania przestępstw 

w kategorii przestępstw kryminalnych wyniósł 71,3% (w I połowie 2008: 74,7%),  

w kategorii przestępstw przeciwko mieniu wyniósł 78,3% (w I połowie 2008: 72,4%),  

w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wykrywalność wyniosła 97,9% (w I połowie 2008: 95,2%),

w kategorii przestępstw gospodarczych wykrywalność wyniosła 99,8% (w I połowie 2008: 100%).  

- stan bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania obrazuje analiza przeprowadzonych

interwencji: 9295 w 2006 r., 8131 w 2007 r., 6979 w 2008 r., 3155 w I półroczu 2009 r. 

- przeprowadzano spotkania z mieszkańcami, mające na celu edukację w zakresie bezpiecznych zachowań,

- obsługa monitoringu miejskiego przekazała  d yżurnym KMP 114 interwencji dot. naruszeń  prawa, 57 razy

powiadamiano partole Wydziału Ruchu Drogowego o ujawnionych wykroczeniach. 

b) sprawozdanie zespołu ds. aspołecznych zachowań i przemocy w rodzinie: 

- bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania - realizacja poprzez: pomoc

osobom starszym i samotnym – finansowa (na bieżąco), edukacja w zakresie bezpieczeństwa w miejscu

zamieszkania realizowana podczas wywiadów środowiskowych u osób starszych, usługi opiekuńcze - 127 osób,

pobyt w dziennym Domu Pomocy Społecznej - 30 osób, 

- bezpieczeństwo dzieci   i  młodzieży  - realizacja programów profilaktyki uzależnień  od alkoholu,  środków

odurzających, tytoniu w Punktach Terapii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych miejskich placówkach

wsparcia dziennego, realizacja działań w zakresie radzenia sobie z agresją, 

- działania zmierzające do ograniczenia ilości przypadków naruszeń   ładu i porządku publicznego - współpraca

instytucji i organizacji na rzecz bezdomnych wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą

Miejską,  Policją oraz Oddziałem Pomocy Doraźnej, pomoc bezdomnym w wyjściu z bezdomności; objęto pomocą

18 osób bezdomnych, 

- przeciwdziałanie rozwijaniu się  patologii społecznych - opracowanie „Lokalnego programu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich na lata 2009-2015”,  realizacja procedury "Niebieska Karta" (54 rodziny),

współpraca MOPR i KMP przy prowadzeniu 2 punktów konsultacyjnych dla ofiar przestępstw, prowadzenie grupy

wsparcia dla osób doświadczających przemocy dzięk i  środkom uzyskanym w ramach Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie (uczestniczyło 50 osób); realizacja programu

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy pod nazwą  "Powrót do domu" w ramach środków pozyskanych

z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano pomoc osobom zagrożonym

ubóstwem. Prowadzono akcje dożywiania dzieci - realizowane w ramach programu rządowego "Pomoc Państwa

w zakresie Dożywiania” (2269 osób, także dorośli). 

c) sprawozdanie zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: 

Działania przynoszą pożądany skutek, ale nie rozwiązują problemów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży do końca.

Problemem jest dewastacja urządzeń zabawowo-sportowych na terenach zielonych wokół placówek.  

- systematyczne obserwacje uczniów i rozpoznawanie ich potrzeb,

- pogadanki i dyskusje dot. wychowania w rodzinie, patologii społecznych, promujące zdrowy styl życia, dbałość

o własne zdrowie, 

- wzmożone i często kontrolowane dyżury nauczycielskie,

- dyżury pracowników szkoły przy wejściu,

- kierowanie uczniów na konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- realizacja programów profilaktycznych.

d) sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 

Komisja zebrała  s ię  w omawianym okresie 6 razy, zaopiniowała 57 wniosków, w tym 14 projektów zmiany

organizacji ruchu. Zdecydowana większość spraw dotyczyła porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Opiniowano

3 wnioski w sprawie progów zwalniających.  

e) sprawozdanie z działań  zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych: Zespół  obradował  15

czerwca i zajmował  się:  sprawą  kontroli posesji pod względem posiadania aktualnych rachunków za wywóz

nieczystości, handlem przy ul. Krupy, utworzenia parkingu przy ul. Gen. Ziętka, problemem dewastacji elewacji

budynków przez napisy, wyprowadzania psów. 

f) sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prace Zespołu obejmowały: 

Informacje zostały przyjęte przez Komisję.  

- posiedzenie poświęcone koordynacji działań  podejmowanych przez służby, inspekcje, placówki edukacyjne

i organizacje pozarządowe, celem zapewnienia właściwego przygotowania oraz realizacji poszczególnych

przedsięwzię ć  zapewniających bezp ieczny wypoczynek dz iec iom  i  młodzieży ,   j a k   r ówn i eż  turystom

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez Miasto, 

- Od 14 stycznia do 12 lutego 2009 r. monitorowano pod kątem skażenia środowiska i uciążliwości dla mieszkańców

działania prowadzone podczas gaszenia przez jednostki OSP i PSP podpowierzchniowego pożaru pokopalnianych

osadników w Dąbrówce Wielkiej 

- w dniu 30.04.2009 r. odbyło się  posiedzenie, którego celem było omówienie zagrożenia pandemią  grypy A/H1N1

i oceną  realizowanych w tym zakresie zadań  przez podmioty (wg „siatki bezpieczeństwa”)  do tego celu powołane

w przypadku ujawnienia podejrzenia wystąpienia osoby zarażonej wirusem "świńskiej grypy" na terenie Miasta

i terenach sąsiednich. Stroną wiodącą w przypadku w/w zagrożenia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Bytomiu, 

- omówiono zabezpieczenie pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej w dniu 31 maja 2009 r,

- w związku z pismem Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

dokonano oceny, że teren szpitala nie leży w obszarze terenów zalewowych rzek przepływających przez Miasto.

Zwrócono uwagę na zagrożenia podstopień związanych z intensywnymi opadami, 

- wspólnie z przedstawicielami Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń  Wodnych w Katowicach, B.T. Gliwice,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz MPWiK dokonano oceny zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki

Brynicy i Szarlejki. 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 

mgr inż. Stanisław Korfanty 
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