
SPRAWOZDANIE NR XXXII/413/2010  

STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego za rok 2009.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego rozpoczęła swoją działalność w roku 2002 na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 38a ust. 1,5,6,9 i art. 38c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z póź. zm.). W oparciu o Zarządzenie Starosty Będzińskiego Nr 

19/07 z dnia 8 lutego 2007r. Komisja działa w składzie: 

Komisja w okresie sprawozdawczym działała na podstawie opracowanego „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. Przyjęte zadania do 

realizacji zawarte w programie powiatowym wpisują się w rządowy program ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Program powiatowy został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady 

Powiatu Będzińskiego Nr VI/78/2007 z dnia 24 kwietnia 2007r. 

Spośród ważniejszych inicjatyw podjętych i zrealizowanych, wynikających z powiatowego programu można 

wymienić: 

Komisja w okresie sprawozdawczym koordynowała również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

i porządku publicznego realizowane przez takie podmioty jak: policja, straże miejskie, inspekcje powiatowe, placówki 

oświatowe i samorządy gminne. 

Do głównych działań należy zaliczyć: 

Komisja jako organ opiniodawczo – doradczy Starosty dokonała oceny: 

Na realizowane w 2009r. przedsięwzięcia Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego 

wydatkowała łącznie kwotę: 23 994,56zł. Wszystkie wydatki były celowe i zgodne z zaakceptowanymi przez 

członków Komisji na posiedzeniu w dniu 11.02.2009r. głównymi kierunkami działań w roku 2009. 

1) Przewodniczący Pan Adam Lazar – Starosta Będziński.

2) Członkowie: 

- Pan Janusz Nawrot - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

- Pan Tomasz Delowski - Radny Rady Powiatu

- Pan Krzysztof Malczewski - Radny Rady Powiatu

- Pan Radosław Nawara - Radny Rady Powiatu

- Pan Dariusz Nowak - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji

- Pan Robert Zuwała - Kierownik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji

- Pani Teresa Wąsowicz - Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Czeladzi

3) W pracach Komisji uczestniczy Prokurator Rejonowy w Będzinie Pan Marek Kajdański.

1) Przeprowadzenie VII edycji Kursu Samoobrony dla Kobiet, tym razem kurs zorganizowano w Sławkowie. 

W zajęciach uczestniczyły dwadzieścia dwie panie – mieszkanki gminy Sławków. Na uroczystym zakończeniu 

każda z pań z rąk Starosty Będzińskiego otrzymała zaświadczenie ukończenia kursu. Koszty związane 

z przeprowadzeniem kursu (ubezpieczenie uczestniczek kursu oraz wynagrodzenie instruktorów) poniosło 

Starostwo. 

2) Przeprowadzenie powiatowych eliminacji XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci 

i młodzieży pod hasłem: Klęska – powódź czy huragan – Straż Pożarna Ci pomaga” organizowanego pod 

patronatem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu było kształtowanie właściwych 

postaw i zachowań dzieci i młodzieży w obliczu zagrożenia, uświadamianie jak postępować w momencie jego 

zaistnienia, w jakich sytuacjach należy dzwonić do służb ratowniczych oraz przypomnienie, że w Polsce już 

funkcjonuje europejski numer alarmowy 112, pod którym można uzyskać pomoc. Na konkurs wpłynęło 110 prac 

z całego powiatu. Wyróżniono 22 prace z czterech grup wiekowych. Laureaci otrzymali z rąk Starosty 

i Komendanta Powiatowego PSP nagrody w postaci radioodtwarzaczy, odtwarzaczy MP 3 i MP 4, plecaków 

i piłek. 

3) „Jestem widoczny na drodze – jestem bezpieczny” – pod tym hasłem, na wniosek KP Policji w Będzinie, 

zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Rok 2009 ogłoszony został „Rokiem 

bezpieczeństwa pieszych”, dlatego celem konkursu była edukacja dzieci w zakresie zachowania na drodze 

i uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego, jak ważne jest stosowanie elementów odblaskowych, szczególnie 

na terenach niezabudowanych, wiejskich oraz w miejscach nieoświetlonych. Konkurs miał też uświetnić obchody 

90-lecia powstania Policji. Spośród 71 prac jury wyróżniło 13 prac w czterech grupach wiekowych. Laureaci 

otrzymali nagrody rzeczowe w postaci radioodtwarzaczy, MP 3 i MP 4, piłek i plecaków. 

4) Dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie imprezy plenerowej na parkingu przed będzińskim „Kauflandem” 

w dniu 6 czerwca br. pod hasłem „Dzień Dziecka ze Starostą”. Festyn dla dzieci i młodzieży miał stanowić 

podsumowanie konkursów plastycznych o tematyce dot. bezpieczeństwa, miał też na celu promowanie 

bezpiecznych zachowań. Główną atrakcją imprezy okazał się występ grupy „Helou!”. Pokaz swoich umiejętności 

zaprezentowały też dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne i sekcje wokalne z Powiatowego Młodzieżowego 

Domu Kultury i Ośrodka Kultury w Będzinie. Zabawy, konkursy, malowanie twarzy farbkami, pokazy sprzętu 

bojowego PSP i samochody rajdowe – to atrakcje które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Na 

imprezie Starosta Będziński i Komendant Powiatowy PSP wręczyli nagrody laureatom konkursu plastycznego 

o tematyce strażackiej, a Starosta i lider zespołu „Helou!” – nagrody za konkurs o tematyce policyjnej. 

Uczestnikom rozdano też gadżety odblaskowe (opaski, wisiorki, torby, piłki itp.), kolportowano ulotki 

zaprojektowane przez KP Policji w Będzinie: „Jestem widoczny na drodze – jestem Bezpieczny”, na których 

członkowie zespołu „Helou!” propagują elementy odblaskowe oraz ulotki „Kulturalnie kibicuję”. 

5) W celu zapewnienia właściwego, natychmiastowego przekazywania informacji o zagrożeniach mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, środowisko i infrastrukturę krytyczną Starostwo utrzymuje i finansuje 

system łączności alarmowej (komórkowej) w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania. Poza inspekcjami, 

służbami i dyżurnymi w Gminach, w powiatowy system bezpieczeństwa włączono Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe. W sierpniu 2008r. podpisano porozumienie zawarte między Starostą Będzińskim a Prezesem 

Oddziału Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Będzinie w sprawie podjęcia 

współpracy i współdziałania w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa i ochrony 

ludności. WOPR otrzymał na wyposażenie sfinansowane przez Starostwo trzy radiotelefony i telefon komórkowy 

działający w sieci alarmowej Starosty. Dzięki temu Zalew Przeczycko – Siewierski został w miarę zabezpieczony. 

6) W celu stworzenia warunków do objęcia ochroną ratowników wodnych Jeziora Rogoźnickiego, z funduszy 

inwestycyjnych Starostwa zakupiono przyczepę kempingową stacjonarną (tzw. domek holenderski), do której 

przyłączono media i którą posadowiono nad samą wodą. To było inspiracją do powstania w Rogoźniku nowej 

drużyny WOPR (poza przeczycką), tym razem z psami ratowniczymi. Nowej drużynie również przekazano telefon 

komórkowy. Z funduszy Komisji zakupiono też liny torowe i bojki wyznaczające bezpieczne kąpielisko. 

7) Uwzględniając potrzeby paliwowe ratowników wodnych, Starosta w imieniu Komisji przekazał 200 litrów paliwa 

do łodzi motorowych. Zaapelował też do samorządów gminnych o wsparcie dla WOPR-u. Na apel odpowiedziała

gmina Sławków przekazując na ten cel 1000zł. 

8) W czerwcu br. Starosta przekazał WOPR-owcom zakupiony za kwotę 7500zł. defibrylator. Dzięki stałej 

obecności na wodzie i patrolowaniu wszystkich zakątków zalewu przeczyckiego, a także dzięki umiejętnościom 

i posiadanym środkom łączności, to właśnie ratownicy wodni mogą najszybciej dotrzeć do przebywających nad 

wodą (i na wodzie) osób potrzebujących tego typu pomocy. Uzupełnieniem aktu przekazania defibrylatora były 

tablice informacyjne i apteczka. 

9) W ramach współpracy z WOPR-em, KP PSP i KP Policji organizowano wspólne szkolenia, ćwiczenia i pokazy. 

Już w styczniu 2009r. na Jeziorze Rogoźnickim odbyły się ćwiczenia (i pokazy zarazem) ratowania ludzi spod lodu.

W miesiącach kwietniu i maju WOPR-owcy przeszkolili 61 funkcjonariuszy KP Policji z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy. Sfinansowany przez Komisję kurs obejmował głównie policjantów z sekcji prewencji i ruchu 

drogowego, a więc tych, którzy patrolują drogi, ulice i taka wiedzę praktyczna jest im bardzo potrzebna. Dwie 

osoby (strażak i policjant) odbyły szkolenie i uzyskały patent sternika motorowodnego. Dwukrotnie odbyły się 

wspólne ćwiczenia przeczyckiej drużyny WOPR ze strażakami, połączone ze szkoleniem z zakresu prowadzenia 

łodzi, obsługi silników i technik ratowania ludzi. Ukoronowaniem rocznego okresu współdziałania Starostwa 

z WOPR-em były zorganizowane wspólnie IV Mistrzostwa Polski Psów Ratowniczych i Pracujących w Wodzie 

(Rogoźnik dn. 03.10.2009r.). Zaproszeni na imprezę policjanci z Oddziału Prewencji KW Policji w Katowicach 

zabezpieczali teren wokół Jeziora Rogoźnickiego, obiecali też w przyszłym roku patrole zbiorników w Przeczycach

i Rogoźniku. 

10) Z funduszy Komisji pokryto koszt sprzętu i instalacji monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w budynku KP 

Policji w Będzinie. 

11) W roku bieżącym kontynuowano na terenie powiatu kolportaż wydrukowanych w ubiegłym roku plakatów 

o treści: „ Zwolnij! Masz tylko jedno życie”. 

1) Kontynuację przez Policję programów prewencyjnych „Bezpieczne Przedszkole”, „Bezpieczne Szkoła”, 

„Bezpieczne Gimnazjum” w placówkach oświatowo – wychowawczych. Współpraca ze szkołami ukierunkowana 

była na edukację w zakresie bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń. 

2) Kontynuację przez KP Policji akcji profilaktycznej „Narkotykom Nie”, która polega na przeprowadzeniu serii 

pogadanek i spotkań z rodzicami (74 spotkania) oraz młodzieżą (31 spotkań), w trakcie których poruszono 

problematykę narkomanii i skutków zażywania narkotyków. Policja sukcesywnie kontrolowała też miejsca 

grupowania się nieletnich podejrzewanych o zażywanie narkotyków (puby, dyskoteki, parki, rejony szkół itp.). 

W minionym roku na terenie powiatu odnotowano w sumie 279 przestępstw dotyczących łamania ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii, z czego 65 czynów popełnionych zostało przez nieletnich sprawców. 

3) Działając na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Policja dokonywała 

kontroli sklepów i lokali gastronomicznych pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. 

Wspólnie ze strażami miejskimi w Będzinie, Czeladzi i Sławkowie skontrolowano łącznie 82 placówki handlowe. 

Zarejestrowano łącznie 28 przypadków przebywania osób nieletnich w Izbie Wytrzeźwień. Na bieżąco 

utrzymywany jest kontakt z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej pod kątem ujawnienia osób, 

które na skutek nadużywania alkoholu nie wywiązują się w sposób właściwy z obowiązków rodzicielskich. 

4) Podmioty i instytucje działające na rzecz ofiar przemocy w rodzinie udzielały pomocy pokrzywdzonym poprzez 

realizację procedury „Niebieskich Kart”. Policja w 2009r. odnotowała 223 przypadki interwencji dotyczących 

przemocy w rodzinie (przy 231 przypadków w 2008r. i 274 przypadkach w roku 2007). Stwierdzono, że 136 

sprawców przemocy domowej działało pod wpływem alkoholu (56 osób przewieziono do Izby Wytrzeźwień). 

Wszczęto łącznie 130 postępowań w tym zakresie. Wysoko należy ocenić w tym względzie współpracę KP Policji

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

5) Realizując założenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego”, Policja i Straż Miejska nasiliła służby patrolowe w miejscach (i w godzinach), 

w których występują największe zagrożenia. Co najmniej jeden raz w miesiącu prowadzona jest na drogach akcja 

„Alkohol i Narkotyki” zmierzające do ujawnienia kierowców nietrzeźwych lub będących pod wpływem 

narkotyków. 

- Stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego w powiecie za rok 2008 (w 

lutym 2009); 

- Projektu budżetu powiatu na rok 2010 w części przeznaczonej na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa (listopad 2009r.). 

Starosta Będziński 

Adam Lazar 
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postaw i zachowań dzieci i młodzieży w obliczu zagrożenia, uświadamianie jak postępować w momencie jego 

zaistnienia, w jakich sytuacjach należy dzwonić do służb ratowniczych oraz przypomnienie, że w Polsce już 

funkcjonuje europejski numer alarmowy 112, pod którym można uzyskać pomoc. Na konkurs wpłynęło 110 prac 

z całego powiatu. Wyróżniono 22 prace z czterech grup wiekowych. Laureaci otrzymali z rąk Starosty 

i Komendanta Powiatowego PSP nagrody w postaci radioodtwarzaczy, odtwarzaczy MP 3 i MP 4, plecaków 

i piłek. 

3) „Jestem widoczny na drodze – jestem bezpieczny” – pod tym hasłem, na wniosek KP Policji w Będzinie, 

zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Rok 2009 ogłoszony został „Rokiem 

bezpieczeństwa pieszych”, dlatego celem konkursu była edukacja dzieci w zakresie zachowania na drodze 

i uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego, jak ważne jest stosowanie elementów odblaskowych, szczególnie 

na terenach niezabudowanych, wiejskich oraz w miejscach nieoświetlonych. Konkurs miał też uświetnić obchody 

90-lecia powstania Policji. Spośród 71 prac jury wyróżniło 13 prac w czterech grupach wiekowych. Laureaci 

otrzymali nagrody rzeczowe w postaci radioodtwarzaczy, MP 3 i MP 4, piłek i plecaków. 

4) Dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie imprezy plenerowej na parkingu przed będzińskim „Kauflandem” 

w dniu 6 czerwca br. pod hasłem „Dzień Dziecka ze Starostą”. Festyn dla dzieci i młodzieży miał stanowić 

podsumowanie konkursów plastycznych o tematyce dot. bezpieczeństwa, miał też na celu promowanie 

bezpiecznych zachowań. Główną atrakcją imprezy okazał się występ grupy „Helou!”. Pokaz swoich umiejętności 

zaprezentowały też dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne i sekcje wokalne z Powiatowego Młodzieżowego 

Domu Kultury i Ośrodka Kultury w Będzinie. Zabawy, konkursy, malowanie twarzy farbkami, pokazy sprzętu 

bojowego PSP i samochody rajdowe – to atrakcje które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Na 

imprezie Starosta Będziński i Komendant Powiatowy PSP wręczyli nagrody laureatom konkursu plastycznego 

o tematyce strażackiej, a Starosta i lider zespołu „Helou!” – nagrody za konkurs o tematyce policyjnej. 

Uczestnikom rozdano też gadżety odblaskowe (opaski, wisiorki, torby, piłki itp.), kolportowano ulotki 

zaprojektowane przez KP Policji w Będzinie: „Jestem widoczny na drodze – jestem Bezpieczny”, na których 

członkowie zespołu „Helou!” propagują elementy odblaskowe oraz ulotki „Kulturalnie kibicuję”. 

5) W celu zapewnienia właściwego, natychmiastowego przekazywania informacji o zagrożeniach mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, środowisko i infrastrukturę krytyczną Starostwo utrzymuje i finansuje 

system łączności alarmowej (komórkowej) w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania. Poza inspekcjami, 

służbami i dyżurnymi w Gminach, w powiatowy system bezpieczeństwa włączono Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe. W sierpniu 2008r. podpisano porozumienie zawarte między Starostą Będzińskim a Prezesem 

Oddziału Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Będzinie w sprawie podjęcia 

współpracy i współdziałania w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa i ochrony 

ludności. WOPR otrzymał na wyposażenie sfinansowane przez Starostwo trzy radiotelefony i telefon komórkowy 

działający w sieci alarmowej Starosty. Dzięki temu Zalew Przeczycko – Siewierski został w miarę zabezpieczony. 

6) W celu stworzenia warunków do objęcia ochroną ratowników wodnych Jeziora Rogoźnickiego, z funduszy 

inwestycyjnych Starostwa zakupiono przyczepę kempingową stacjonarną (tzw. domek holenderski), do której 

przyłączono media i którą posadowiono nad samą wodą. To było inspiracją do powstania w Rogoźniku nowej 

drużyny WOPR (poza przeczycką), tym razem z psami ratowniczymi. Nowej drużynie również przekazano telefon 

komórkowy. Z funduszy Komisji zakupiono też liny torowe i bojki wyznaczające bezpieczne kąpielisko. 

7) Uwzględniając potrzeby paliwowe ratowników wodnych, Starosta w imieniu Komisji przekazał 200 litrów paliwa 

do łodzi motorowych. Zaapelował też do samorządów gminnych o wsparcie dla WOPR-u. Na apel odpowiedziała

gmina Sławków przekazując na ten cel 1000zł. 

8) W czerwcu br. Starosta przekazał WOPR-owcom zakupiony za kwotę 7500zł. defibrylator. Dzięki stałej 

obecności na wodzie i patrolowaniu wszystkich zakątków zalewu przeczyckiego, a także dzięki umiejętnościom 

i posiadanym środkom łączności, to właśnie ratownicy wodni mogą najszybciej dotrzeć do przebywających nad 

wodą (i na wodzie) osób potrzebujących tego typu pomocy. Uzupełnieniem aktu przekazania defibrylatora były 

tablice informacyjne i apteczka. 

9) W ramach współpracy z WOPR-em, KP PSP i KP Policji organizowano wspólne szkolenia, ćwiczenia i pokazy. 

Już w styczniu 2009r. na Jeziorze Rogoźnickim odbyły się ćwiczenia (i pokazy zarazem) ratowania ludzi spod lodu.

W miesiącach kwietniu i maju WOPR-owcy przeszkolili 61 funkcjonariuszy KP Policji z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy. Sfinansowany przez Komisję kurs obejmował głównie policjantów z sekcji prewencji i ruchu 

drogowego, a więc tych, którzy patrolują drogi, ulice i taka wiedzę praktyczna jest im bardzo potrzebna. Dwie 

osoby (strażak i policjant) odbyły szkolenie i uzyskały patent sternika motorowodnego. Dwukrotnie odbyły się 

wspólne ćwiczenia przeczyckiej drużyny WOPR ze strażakami, połączone ze szkoleniem z zakresu prowadzenia 

łodzi, obsługi silników i technik ratowania ludzi. Ukoronowaniem rocznego okresu współdziałania Starostwa 

z WOPR-em były zorganizowane wspólnie IV Mistrzostwa Polski Psów Ratowniczych i Pracujących w Wodzie 

(Rogoźnik dn. 03.10.2009r.). Zaproszeni na imprezę policjanci z Oddziału Prewencji KW Policji w Katowicach 

zabezpieczali teren wokół Jeziora Rogoźnickiego, obiecali też w przyszłym roku patrole zbiorników w Przeczycach

i Rogoźniku. 

10) Z funduszy Komisji pokryto koszt sprzętu i instalacji monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w budynku KP 

Policji w Będzinie. 

11) W roku bieżącym kontynuowano na terenie powiatu kolportaż wydrukowanych w ubiegłym roku plakatów 

o treści: „ Zwolnij! Masz tylko jedno życie”. 

1) Kontynuację przez Policję programów prewencyjnych „Bezpieczne Przedszkole”, „Bezpieczne Szkoła”, 

„Bezpieczne Gimnazjum” w placówkach oświatowo – wychowawczych. Współpraca ze szkołami ukierunkowana 

była na edukację w zakresie bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń. 

2) Kontynuację przez KP Policji akcji profilaktycznej „Narkotykom Nie”, która polega na przeprowadzeniu serii 

pogadanek i spotkań z rodzicami (74 spotkania) oraz młodzieżą (31 spotkań), w trakcie których poruszono 

problematykę narkomanii i skutków zażywania narkotyków. Policja sukcesywnie kontrolowała też miejsca 

grupowania się nieletnich podejrzewanych o zażywanie narkotyków (puby, dyskoteki, parki, rejony szkół itp.). 

W minionym roku na terenie powiatu odnotowano w sumie 279 przestępstw dotyczących łamania ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii, z czego 65 czynów popełnionych zostało przez nieletnich sprawców. 

3) Działając na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Policja dokonywała 

kontroli sklepów i lokali gastronomicznych pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. 

Wspólnie ze strażami miejskimi w Będzinie, Czeladzi i Sławkowie skontrolowano łącznie 82 placówki handlowe. 

Zarejestrowano łącznie 28 przypadków przebywania osób nieletnich w Izbie Wytrzeźwień. Na bieżąco 

utrzymywany jest kontakt z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej pod kątem ujawnienia osób, 

które na skutek nadużywania alkoholu nie wywiązują się w sposób właściwy z obowiązków rodzicielskich. 

4) Podmioty i instytucje działające na rzecz ofiar przemocy w rodzinie udzielały pomocy pokrzywdzonym poprzez 

realizację procedury „Niebieskich Kart”. Policja w 2009r. odnotowała 223 przypadki interwencji dotyczących 

przemocy w rodzinie (przy 231 przypadków w 2008r. i 274 przypadkach w roku 2007). Stwierdzono, że 136 

sprawców przemocy domowej działało pod wpływem alkoholu (56 osób przewieziono do Izby Wytrzeźwień). 

Wszczęto łącznie 130 postępowań w tym zakresie. Wysoko należy ocenić w tym względzie współpracę KP Policji

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

5) Realizując założenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego”, Policja i Straż Miejska nasiliła służby patrolowe w miejscach (i w godzinach), 

w których występują największe zagrożenia. Co najmniej jeden raz w miesiącu prowadzona jest na drogach akcja 

„Alkohol i Narkotyki” zmierzające do ujawnienia kierowców nietrzeźwych lub będących pod wpływem 

narkotyków. 

- Stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego w powiecie za rok 2008 (w 

lutym 2009); 

- Projektu budżetu powiatu na rok 2010 w części przeznaczonej na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa (listopad 2009r.). 

Starosta Będziński 

Adam Lazar 
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SPRAWOZDANIE NR XXXII/413/2010  

STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego za rok 2009.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego rozpoczęła swoją działalność w roku 2002 na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 38a ust. 1,5,6,9 i art. 38c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z póź. zm.). W oparciu o Zarządzenie Starosty Będzińskiego Nr 

19/07 z dnia 8 lutego 2007r. Komisja działa w składzie: 

Komisja w okresie sprawozdawczym działała na podstawie opracowanego „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. Przyjęte zadania do 

realizacji zawarte w programie powiatowym wpisują się w rządowy program ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Program powiatowy został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady 

Powiatu Będzińskiego Nr VI/78/2007 z dnia 24 kwietnia 2007r. 

Spośród ważniejszych inicjatyw podjętych i zrealizowanych, wynikających z powiatowego programu można 

wymienić: 

Komisja w okresie sprawozdawczym koordynowała również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

i porządku publicznego realizowane przez takie podmioty jak: policja, straże miejskie, inspekcje powiatowe, placówki 

oświatowe i samorządy gminne. 

Do głównych działań należy zaliczyć: 

Komisja jako organ opiniodawczo – doradczy Starosty dokonała oceny: 

Na realizowane w 2009r. przedsięwzięcia Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego 

wydatkowała łącznie kwotę: 23 994,56zł. Wszystkie wydatki były celowe i zgodne z zaakceptowanymi przez 

członków Komisji na posiedzeniu w dniu 11.02.2009r. głównymi kierunkami działań w roku 2009. 

1) Przewodniczący Pan Adam Lazar – Starosta Będziński.

2) Członkowie: 

- Pan Janusz Nawrot - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

- Pan Tomasz Delowski - Radny Rady Powiatu

- Pan Krzysztof Malczewski - Radny Rady Powiatu

- Pan Radosław Nawara - Radny Rady Powiatu

- Pan Dariusz Nowak - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji

- Pan Robert Zuwała - Kierownik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji

- Pani Teresa Wąsowicz - Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Czeladzi

3) W pracach Komisji uczestniczy Prokurator Rejonowy w Będzinie Pan Marek Kajdański.

1) Przeprowadzenie VII edycji Kursu Samoobrony dla Kobiet, tym razem kurs zorganizowano w Sławkowie. 

W zajęciach uczestniczyły dwadzieścia dwie panie – mieszkanki gminy Sławków. Na uroczystym zakończeniu 

każda z pań z rąk Starosty Będzińskiego otrzymała zaświadczenie ukończenia kursu. Koszty związane 

z przeprowadzeniem kursu (ubezpieczenie uczestniczek kursu oraz wynagrodzenie instruktorów) poniosło 

Starostwo. 

2) Przeprowadzenie powiatowych eliminacji XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci 

i młodzieży pod hasłem: Klęska – powódź czy huragan – Straż Pożarna Ci pomaga” organizowanego pod 

patronatem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu było kształtowanie właściwych 

postaw i zachowań dzieci i młodzieży w obliczu zagrożenia, uświadamianie jak postępować w momencie jego 

zaistnienia, w jakich sytuacjach należy dzwonić do służb ratowniczych oraz przypomnienie, że w Polsce już 

funkcjonuje europejski numer alarmowy 112, pod którym można uzyskać pomoc. Na konkurs wpłynęło 110 prac 

z całego powiatu. Wyróżniono 22 prace z czterech grup wiekowych. Laureaci otrzymali z rąk Starosty 

i Komendanta Powiatowego PSP nagrody w postaci radioodtwarzaczy, odtwarzaczy MP 3 i MP 4, plecaków 

i piłek. 

3) „Jestem widoczny na drodze – jestem bezpieczny” – pod tym hasłem, na wniosek KP Policji w Będzinie, 

zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Rok 2009 ogłoszony został „Rokiem 

bezpieczeństwa pieszych”, dlatego celem konkursu była edukacja dzieci w zakresie zachowania na drodze 

i uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego, jak ważne jest stosowanie elementów odblaskowych, szczególnie 

na terenach niezabudowanych, wiejskich oraz w miejscach nieoświetlonych. Konkurs miał też uświetnić obchody 

90-lecia powstania Policji. Spośród 71 prac jury wyróżniło 13 prac w czterech grupach wiekowych. Laureaci 

otrzymali nagrody rzeczowe w postaci radioodtwarzaczy, MP 3 i MP 4, piłek i plecaków. 

4) Dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie imprezy plenerowej na parkingu przed będzińskim „Kauflandem” 

w dniu 6 czerwca br. pod hasłem „Dzień Dziecka ze Starostą”. Festyn dla dzieci i młodzieży miał stanowić 

podsumowanie konkursów plastycznych o tematyce dot. bezpieczeństwa, miał też na celu promowanie 

bezpiecznych zachowań. Główną atrakcją imprezy okazał się występ grupy „Helou!”. Pokaz swoich umiejętności 

zaprezentowały też dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne i sekcje wokalne z Powiatowego Młodzieżowego 

Domu Kultury i Ośrodka Kultury w Będzinie. Zabawy, konkursy, malowanie twarzy farbkami, pokazy sprzętu 

bojowego PSP i samochody rajdowe – to atrakcje które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Na 

imprezie Starosta Będziński i Komendant Powiatowy PSP wręczyli nagrody laureatom konkursu plastycznego 

o tematyce strażackiej, a Starosta i lider zespołu „Helou!” – nagrody za konkurs o tematyce policyjnej. 

Uczestnikom rozdano też gadżety odblaskowe (opaski, wisiorki, torby, piłki itp.), kolportowano ulotki 

zaprojektowane przez KP Policji w Będzinie: „Jestem widoczny na drodze – jestem Bezpieczny”, na których 

członkowie zespołu „Helou!” propagują elementy odblaskowe oraz ulotki „Kulturalnie kibicuję”. 

5) W celu zapewnienia właściwego, natychmiastowego przekazywania informacji o zagrożeniach mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, środowisko i infrastrukturę krytyczną Starostwo utrzymuje i finansuje 

system łączności alarmowej (komórkowej) w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania. Poza inspekcjami, 

służbami i dyżurnymi w Gminach, w powiatowy system bezpieczeństwa włączono Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe. W sierpniu 2008r. podpisano porozumienie zawarte między Starostą Będzińskim a Prezesem 

Oddziału Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Będzinie w sprawie podjęcia 

współpracy i współdziałania w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa i ochrony 

ludności. WOPR otrzymał na wyposażenie sfinansowane przez Starostwo trzy radiotelefony i telefon komórkowy 

działający w sieci alarmowej Starosty. Dzięki temu Zalew Przeczycko – Siewierski został w miarę zabezpieczony. 

6) W celu stworzenia warunków do objęcia ochroną ratowników wodnych Jeziora Rogoźnickiego, z funduszy 

inwestycyjnych Starostwa zakupiono przyczepę kempingową stacjonarną (tzw. domek holenderski), do której 

przyłączono media i którą posadowiono nad samą wodą. To było inspiracją do powstania w Rogoźniku nowej 

drużyny WOPR (poza przeczycką), tym razem z psami ratowniczymi. Nowej drużynie również przekazano telefon 

komórkowy. Z funduszy Komisji zakupiono też liny torowe i bojki wyznaczające bezpieczne kąpielisko. 

7) Uwzględniając potrzeby paliwowe ratowników wodnych, Starosta w imieniu Komisji przekazał 200 litrów paliwa 

do łodzi motorowych. Zaapelował też do samorządów gminnych o wsparcie dla WOPR-u. Na apel odpowiedziała

gmina Sławków przekazując na ten cel 1000zł. 

8) W czerwcu br. Starosta przekazał WOPR-owcom zakupiony za kwotę 7500zł. defibrylator. Dzięki stałej 

obecności na wodzie i patrolowaniu wszystkich zakątków zalewu przeczyckiego, a także dzięki umiejętnościom 

i posiadanym środkom łączności, to właśnie ratownicy wodni mogą najszybciej dotrzeć do przebywających nad 

wodą (i na wodzie) osób potrzebujących tego typu pomocy. Uzupełnieniem aktu przekazania defibrylatora były 

tablice informacyjne i apteczka. 

9) W ramach współpracy z WOPR-em, KP PSP i KP Policji organizowano wspólne szkolenia, ćwiczenia i pokazy. 

Już w styczniu 2009r. na Jeziorze Rogoźnickim odbyły się ćwiczenia (i pokazy zarazem) ratowania ludzi spod lodu.

W miesiącach kwietniu i maju WOPR-owcy przeszkolili 61 funkcjonariuszy KP Policji z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy. Sfinansowany przez Komisję kurs obejmował głównie policjantów z sekcji prewencji i ruchu 

drogowego, a więc tych, którzy patrolują drogi, ulice i taka wiedzę praktyczna jest im bardzo potrzebna. Dwie 

osoby (strażak i policjant) odbyły szkolenie i uzyskały patent sternika motorowodnego. Dwukrotnie odbyły się 

wspólne ćwiczenia przeczyckiej drużyny WOPR ze strażakami, połączone ze szkoleniem z zakresu prowadzenia 

łodzi, obsługi silników i technik ratowania ludzi. Ukoronowaniem rocznego okresu współdziałania Starostwa 

z WOPR-em były zorganizowane wspólnie IV Mistrzostwa Polski Psów Ratowniczych i Pracujących w Wodzie 

(Rogoźnik dn. 03.10.2009r.). Zaproszeni na imprezę policjanci z Oddziału Prewencji KW Policji w Katowicach 

zabezpieczali teren wokół Jeziora Rogoźnickiego, obiecali też w przyszłym roku patrole zbiorników w Przeczycach

i Rogoźniku. 

10) Z funduszy Komisji pokryto koszt sprzętu i instalacji monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w budynku KP 

Policji w Będzinie. 

11) W roku bieżącym kontynuowano na terenie powiatu kolportaż wydrukowanych w ubiegłym roku plakatów 

o treści: „ Zwolnij! Masz tylko jedno życie”. 

1) Kontynuację przez Policję programów prewencyjnych „Bezpieczne Przedszkole”, „Bezpieczne Szkoła”, 

„Bezpieczne Gimnazjum” w placówkach oświatowo – wychowawczych. Współpraca ze szkołami ukierunkowana 

była na edukację w zakresie bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń. 

2) Kontynuację przez KP Policji akcji profilaktycznej „Narkotykom Nie”, która polega na przeprowadzeniu serii 

pogadanek i spotkań z rodzicami (74 spotkania) oraz młodzieżą (31 spotkań), w trakcie których poruszono 

problematykę narkomanii i skutków zażywania narkotyków. Policja sukcesywnie kontrolowała też miejsca 

grupowania się nieletnich podejrzewanych o zażywanie narkotyków (puby, dyskoteki, parki, rejony szkół itp.). 

W minionym roku na terenie powiatu odnotowano w sumie 279 przestępstw dotyczących łamania ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii, z czego 65 czynów popełnionych zostało przez nieletnich sprawców. 

3) Działając na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Policja dokonywała 

kontroli sklepów i lokali gastronomicznych pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. 

Wspólnie ze strażami miejskimi w Będzinie, Czeladzi i Sławkowie skontrolowano łącznie 82 placówki handlowe. 

Zarejestrowano łącznie 28 przypadków przebywania osób nieletnich w Izbie Wytrzeźwień. Na bieżąco 

utrzymywany jest kontakt z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej pod kątem ujawnienia osób, 

które na skutek nadużywania alkoholu nie wywiązują się w sposób właściwy z obowiązków rodzicielskich. 

4) Podmioty i instytucje działające na rzecz ofiar przemocy w rodzinie udzielały pomocy pokrzywdzonym poprzez 

realizację procedury „Niebieskich Kart”. Policja w 2009r. odnotowała 223 przypadki interwencji dotyczących 

przemocy w rodzinie (przy 231 przypadków w 2008r. i 274 przypadkach w roku 2007). Stwierdzono, że 136 

sprawców przemocy domowej działało pod wpływem alkoholu (56 osób przewieziono do Izby Wytrzeźwień). 

Wszczęto łącznie 130 postępowań w tym zakresie. Wysoko należy ocenić w tym względzie współpracę KP Policji

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

5) Realizując założenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego”, Policja i Straż Miejska nasiliła służby patrolowe w miejscach (i w godzinach), 

w których występują największe zagrożenia. Co najmniej jeden raz w miesiącu prowadzona jest na drogach akcja 

„Alkohol i Narkotyki” zmierzające do ujawnienia kierowców nietrzeźwych lub będących pod wpływem 

narkotyków. 

- Stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego w powiecie za rok 2008 (w 

lutym 2009); 

- Projektu budżetu powiatu na rok 2010 w części przeznaczonej na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa (listopad 2009r.). 

Starosta Będziński 

Adam Lazar 
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SPRAWOZDANIE NR XXXII/413/2010  

STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego za rok 2009.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego rozpoczęła swoją działalność w roku 2002 na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 38a ust. 1,5,6,9 i art. 38c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z póź. zm.). W oparciu o Zarządzenie Starosty Będzińskiego Nr 

19/07 z dnia 8 lutego 2007r. Komisja działa w składzie: 

Komisja w okresie sprawozdawczym działała na podstawie opracowanego „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. Przyjęte zadania do 

realizacji zawarte w programie powiatowym wpisują się w rządowy program ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Program powiatowy został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady 

Powiatu Będzińskiego Nr VI/78/2007 z dnia 24 kwietnia 2007r. 

Spośród ważniejszych inicjatyw podjętych i zrealizowanych, wynikających z powiatowego programu można 

wymienić: 

Komisja w okresie sprawozdawczym koordynowała również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

i porządku publicznego realizowane przez takie podmioty jak: policja, straże miejskie, inspekcje powiatowe, placówki 

oświatowe i samorządy gminne. 

Do głównych działań należy zaliczyć: 

Komisja jako organ opiniodawczo – doradczy Starosty dokonała oceny: 

Na realizowane w 2009r. przedsięwzięcia Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Będzińskiego 

wydatkowała łącznie kwotę: 23 994,56zł. Wszystkie wydatki były celowe i zgodne z zaakceptowanymi przez 

członków Komisji na posiedzeniu w dniu 11.02.2009r. głównymi kierunkami działań w roku 2009. 

1) Przewodniczący Pan Adam Lazar – Starosta Będziński.

2) Członkowie: 

- Pan Janusz Nawrot - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

- Pan Tomasz Delowski - Radny Rady Powiatu

- Pan Krzysztof Malczewski - Radny Rady Powiatu

- Pan Radosław Nawara - Radny Rady Powiatu

- Pan Dariusz Nowak - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji

- Pan Robert Zuwała - Kierownik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji

- Pani Teresa Wąsowicz - Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Czeladzi

3) W pracach Komisji uczestniczy Prokurator Rejonowy w Będzinie Pan Marek Kajdański.

1) Przeprowadzenie VII edycji Kursu Samoobrony dla Kobiet, tym razem kurs zorganizowano w Sławkowie. 

W zajęciach uczestniczyły dwadzieścia dwie panie – mieszkanki gminy Sławków. Na uroczystym zakończeniu 

każda z pań z rąk Starosty Będzińskiego otrzymała zaświadczenie ukończenia kursu. Koszty związane 

z przeprowadzeniem kursu (ubezpieczenie uczestniczek kursu oraz wynagrodzenie instruktorów) poniosło 

Starostwo. 

2) Przeprowadzenie powiatowych eliminacji XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci 

i młodzieży pod hasłem: Klęska – powódź czy huragan – Straż Pożarna Ci pomaga” organizowanego pod 

patronatem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu było kształtowanie właściwych 

postaw i zachowań dzieci i młodzieży w obliczu zagrożenia, uświadamianie jak postępować w momencie jego 

zaistnienia, w jakich sytuacjach należy dzwonić do służb ratowniczych oraz przypomnienie, że w Polsce już 

funkcjonuje europejski numer alarmowy 112, pod którym można uzyskać pomoc. Na konkurs wpłynęło 110 prac 

z całego powiatu. Wyróżniono 22 prace z czterech grup wiekowych. Laureaci otrzymali z rąk Starosty 

i Komendanta Powiatowego PSP nagrody w postaci radioodtwarzaczy, odtwarzaczy MP 3 i MP 4, plecaków 

i piłek. 

3) „Jestem widoczny na drodze – jestem bezpieczny” – pod tym hasłem, na wniosek KP Policji w Będzinie, 

zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Rok 2009 ogłoszony został „Rokiem 

bezpieczeństwa pieszych”, dlatego celem konkursu była edukacja dzieci w zakresie zachowania na drodze 

i uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego, jak ważne jest stosowanie elementów odblaskowych, szczególnie 

na terenach niezabudowanych, wiejskich oraz w miejscach nieoświetlonych. Konkurs miał też uświetnić obchody 

90-lecia powstania Policji. Spośród 71 prac jury wyróżniło 13 prac w czterech grupach wiekowych. Laureaci 

otrzymali nagrody rzeczowe w postaci radioodtwarzaczy, MP 3 i MP 4, piłek i plecaków. 

4) Dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie imprezy plenerowej na parkingu przed będzińskim „Kauflandem” 

w dniu 6 czerwca br. pod hasłem „Dzień Dziecka ze Starostą”. Festyn dla dzieci i młodzieży miał stanowić 

podsumowanie konkursów plastycznych o tematyce dot. bezpieczeństwa, miał też na celu promowanie 

bezpiecznych zachowań. Główną atrakcją imprezy okazał się występ grupy „Helou!”. Pokaz swoich umiejętności 

zaprezentowały też dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne i sekcje wokalne z Powiatowego Młodzieżowego 

Domu Kultury i Ośrodka Kultury w Będzinie. Zabawy, konkursy, malowanie twarzy farbkami, pokazy sprzętu 

bojowego PSP i samochody rajdowe – to atrakcje które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Na 

imprezie Starosta Będziński i Komendant Powiatowy PSP wręczyli nagrody laureatom konkursu plastycznego 

o tematyce strażackiej, a Starosta i lider zespołu „Helou!” – nagrody za konkurs o tematyce policyjnej. 

Uczestnikom rozdano też gadżety odblaskowe (opaski, wisiorki, torby, piłki itp.), kolportowano ulotki 

zaprojektowane przez KP Policji w Będzinie: „Jestem widoczny na drodze – jestem Bezpieczny”, na których 

członkowie zespołu „Helou!” propagują elementy odblaskowe oraz ulotki „Kulturalnie kibicuję”. 

5) W celu zapewnienia właściwego, natychmiastowego przekazywania informacji o zagrożeniach mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, środowisko i infrastrukturę krytyczną Starostwo utrzymuje i finansuje 

system łączności alarmowej (komórkowej) w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania. Poza inspekcjami, 

służbami i dyżurnymi w Gminach, w powiatowy system bezpieczeństwa włączono Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe. W sierpniu 2008r. podpisano porozumienie zawarte między Starostą Będzińskim a Prezesem 

Oddziału Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Będzinie w sprawie podjęcia 

współpracy i współdziałania w przygotowaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa i ochrony 

ludności. WOPR otrzymał na wyposażenie sfinansowane przez Starostwo trzy radiotelefony i telefon komórkowy 

działający w sieci alarmowej Starosty. Dzięki temu Zalew Przeczycko – Siewierski został w miarę zabezpieczony. 

6) W celu stworzenia warunków do objęcia ochroną ratowników wodnych Jeziora Rogoźnickiego, z funduszy 

inwestycyjnych Starostwa zakupiono przyczepę kempingową stacjonarną (tzw. domek holenderski), do której 

przyłączono media i którą posadowiono nad samą wodą. To było inspiracją do powstania w Rogoźniku nowej 

drużyny WOPR (poza przeczycką), tym razem z psami ratowniczymi. Nowej drużynie również przekazano telefon 

komórkowy. Z funduszy Komisji zakupiono też liny torowe i bojki wyznaczające bezpieczne kąpielisko. 

7) Uwzględniając potrzeby paliwowe ratowników wodnych, Starosta w imieniu Komisji przekazał 200 litrów paliwa 

do łodzi motorowych. Zaapelował też do samorządów gminnych o wsparcie dla WOPR-u. Na apel odpowiedziała

gmina Sławków przekazując na ten cel 1000zł. 

8) W czerwcu br. Starosta przekazał WOPR-owcom zakupiony za kwotę 7500zł. defibrylator. Dzięki stałej 

obecności na wodzie i patrolowaniu wszystkich zakątków zalewu przeczyckiego, a także dzięki umiejętnościom 

i posiadanym środkom łączności, to właśnie ratownicy wodni mogą najszybciej dotrzeć do przebywających nad 

wodą (i na wodzie) osób potrzebujących tego typu pomocy. Uzupełnieniem aktu przekazania defibrylatora były 

tablice informacyjne i apteczka. 

9) W ramach współpracy z WOPR-em, KP PSP i KP Policji organizowano wspólne szkolenia, ćwiczenia i pokazy. 

Już w styczniu 2009r. na Jeziorze Rogoźnickim odbyły się ćwiczenia (i pokazy zarazem) ratowania ludzi spod lodu.

W miesiącach kwietniu i maju WOPR-owcy przeszkolili 61 funkcjonariuszy KP Policji z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy. Sfinansowany przez Komisję kurs obejmował głównie policjantów z sekcji prewencji i ruchu 

drogowego, a więc tych, którzy patrolują drogi, ulice i taka wiedzę praktyczna jest im bardzo potrzebna. Dwie 

osoby (strażak i policjant) odbyły szkolenie i uzyskały patent sternika motorowodnego. Dwukrotnie odbyły się 

wspólne ćwiczenia przeczyckiej drużyny WOPR ze strażakami, połączone ze szkoleniem z zakresu prowadzenia 

łodzi, obsługi silników i technik ratowania ludzi. Ukoronowaniem rocznego okresu współdziałania Starostwa 

z WOPR-em były zorganizowane wspólnie IV Mistrzostwa Polski Psów Ratowniczych i Pracujących w Wodzie 

(Rogoźnik dn. 03.10.2009r.). Zaproszeni na imprezę policjanci z Oddziału Prewencji KW Policji w Katowicach 

zabezpieczali teren wokół Jeziora Rogoźnickiego, obiecali też w przyszłym roku patrole zbiorników w Przeczycach

i Rogoźniku. 

10) Z funduszy Komisji pokryto koszt sprzętu i instalacji monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w budynku KP 

Policji w Będzinie. 

11) W roku bieżącym kontynuowano na terenie powiatu kolportaż wydrukowanych w ubiegłym roku plakatów 

o treści: „ Zwolnij! Masz tylko jedno życie”. 

1) Kontynuację przez Policję programów prewencyjnych „Bezpieczne Przedszkole”, „Bezpieczne Szkoła”, 

„Bezpieczne Gimnazjum” w placówkach oświatowo – wychowawczych. Współpraca ze szkołami ukierunkowana 

była na edukację w zakresie bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń. 

2) Kontynuację przez KP Policji akcji profilaktycznej „Narkotykom Nie”, która polega na przeprowadzeniu serii 

pogadanek i spotkań z rodzicami (74 spotkania) oraz młodzieżą (31 spotkań), w trakcie których poruszono 

problematykę narkomanii i skutków zażywania narkotyków. Policja sukcesywnie kontrolowała też miejsca 

grupowania się nieletnich podejrzewanych o zażywanie narkotyków (puby, dyskoteki, parki, rejony szkół itp.). 

W minionym roku na terenie powiatu odnotowano w sumie 279 przestępstw dotyczących łamania ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii, z czego 65 czynów popełnionych zostało przez nieletnich sprawców. 

3) Działając na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Policja dokonywała 

kontroli sklepów i lokali gastronomicznych pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. 

Wspólnie ze strażami miejskimi w Będzinie, Czeladzi i Sławkowie skontrolowano łącznie 82 placówki handlowe. 

Zarejestrowano łącznie 28 przypadków przebywania osób nieletnich w Izbie Wytrzeźwień. Na bieżąco 

utrzymywany jest kontakt z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej pod kątem ujawnienia osób, 

które na skutek nadużywania alkoholu nie wywiązują się w sposób właściwy z obowiązków rodzicielskich. 

4) Podmioty i instytucje działające na rzecz ofiar przemocy w rodzinie udzielały pomocy pokrzywdzonym poprzez 

realizację procedury „Niebieskich Kart”. Policja w 2009r. odnotowała 223 przypadki interwencji dotyczących 

przemocy w rodzinie (przy 231 przypadków w 2008r. i 274 przypadkach w roku 2007). Stwierdzono, że 136 

sprawców przemocy domowej działało pod wpływem alkoholu (56 osób przewieziono do Izby Wytrzeźwień). 

Wszczęto łącznie 130 postępowań w tym zakresie. Wysoko należy ocenić w tym względzie współpracę KP Policji

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

5) Realizując założenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego”, Policja i Straż Miejska nasiliła służby patrolowe w miejscach (i w godzinach), 

w których występują największe zagrożenia. Co najmniej jeden raz w miesiącu prowadzona jest na drogach akcja 

„Alkohol i Narkotyki” zmierzające do ujawnienia kierowców nietrzeźwych lub będących pod wpływem 

narkotyków. 

- Stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego w powiecie za rok 2008 (w 

lutym 2009); 

- Projektu budżetu powiatu na rok 2010 w części przeznaczonej na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa (listopad 2009r.). 

Starosta Będziński 

Adam Lazar 
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