
 

 

SPRAWOZDANIE NR  1/12 

STAROSTY ZAWIERCIAŃSKIEGO 

z dnia 16 lutego 2012 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku 

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2011 – 2014 został ustalony Zarządzeniem Nr 43/11 

Starosty Zawierciańskiego z dnia 14 czerwca 2011 roku. W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące 

fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną 

funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy przedstawicielami władz lokalnych 

a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy składające 

się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie zawierciańskim.  

W 2011r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku realizowała założenia programowe w oparciu o Strategię 

Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego “ Bezpieczny Powiat 2011 – 2014”, która została opracowana 

przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego i uchwalona Uchwałą Nr XII/101/11 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 25 sierpnia 

2011r.; plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Zawierciańskiego i Wytyczne Wojewody 

Śląskiego oraz podejmowała działania doraźne związane z bieżącymi problemami dotyczącymi 

opiniowania, monitorowania stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i powiatu zawierciańskiego. 

Powyższa Strategia ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie 

zagrożenia i jest zgodna z Rządowym Programem Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań 

pn. „Razem Bezpieczniej”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006r.  

Ogólne Założenia Programu „Razem Bezpieczniej” Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza 

o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do 

zasadniczych zadań państwa. Żadne okoliczności nie mogą zdejmować z instytucji państwowych 

odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Policja i inne formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego nie powinny być zastępowane przez obywateli, czy organizacje społeczne. Jeżeli Policja i inne 

formacje zyskają na zaufaniu obywateli, jeśli zaczniemy działać razem – możemy zbudować społeczeństwo 

bardziej stabilne. Wymaga to od Policji zwiększenia skuteczności. Konieczne jest też zapewnienie 

mechanizmów stałej współpracy Policji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, 

ludzi aktywnych, aby poprawić bezpieczeństwo. Program „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę 

zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym 

przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”. Jednym z jego priorytetów jest 

„Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa” w której realizację w pełni wpisuje się 

program „Razem bezpieczniej”. Do najważniejszych obszarów wymagających podjęcia działań w ramach 

tego programu należy zaliczyć: 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania. 2. 

Bezpieczeństwo w szkole. 3. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej. 4. Bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym. 5. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej. Ochrona dziedzictwa narodowego 

przed kradzieżami, dewastacją i nielegalnym wywozem za granicę. Koordynatorem realizacji rządowego 

programu „Razem Bezpieczniej” na obszarze województwa śląskiego jest Wojewoda Śląski.  

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

———————————————————————————————————————————

Katowice, dnia 2 marca 2012 r.

Poz. 1046

DZIENNIK URZĘDOWY



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

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

gmin prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących 

następnie płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespół 

z gminami prowadzone są działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczna Szkoła “, “ 

Bezpieczna Droga do Szkoły “, “ Bezpieczne Ferie” , ” Bezpieczne Wakacje”. Prowadzona jest stała 

i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz jego poprawy 

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

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

służb zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie 

zjawisk patologicznych i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz 

porządku publicznego oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii 

i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych 

w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego.  

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy 

prewencyjno – profilaktyczne :  

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

i młodzieży, które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie 

przemocy w szkole przez podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii 

zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich 

z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących 

na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności rozwiązywania problemów oraz 

uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : - przeprowadzono w Szkołach 

Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje poświęcone patologiom 

społecznym, - zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę 

i informacje na temat występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy 

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

przeszkolono ich w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie 

zapobiegania patologii na terenach szkół. Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem 

pedagogicznym , w trakcie których uczulali na sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia 

programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – 

psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. Organizują w przedszkolach i szkołach 

spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród tej grupy uczestników ruchu 

drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia przez jezdnię 

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

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

w razie ataku psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem 

Sznupkiem.  

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

w Zawierciu oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” 

przeprowadza w miesiącu sierpniu kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach 

szkół oraz ośrodków szkolno - wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez 

Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę 

stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół i instytucjach użyteczności publicznej. Ponadto 

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

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

dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły z funduszy Komisji zakupiono 1000 szt. opasek odblaskowych, 

które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych z terenu powiatu zawierciańskiego podczas 

organizowanych przez Komendę Powiatową Policji, Komisję Bezpieczeństwa i Porządku i szkoły prelekcji 

i konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach.  
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Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości 

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

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

użycia czy posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca 

gromadzenia się młodzieży . W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, 

miejsca zorganizowanego wypoczynku młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono 

na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej. 

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

podniesienie poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej. 

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

optymalnego stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody najlepszym dzielnicowym i policjantom roku, którzy osiągają 

dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – 

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

w/w programów przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta 

i powiatu oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Wraz z Wydziałem 

Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w 2011r. prowadzona była Akcja 

„TRZECI KROK – ROK PIESZEGO – ROZSĄDNY I WIDOCZNY PIESZY ”, będąca kontynuacją 

działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

Zawierciańscy policjanci prowadzili działania, mające na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych 

z udziałem pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Aby poprawić bezpieczeństwo na drogach, policjanci 

z zawierciańskiej drogówki starali się docierać do wszystkich mieszkańców naszego powiatu, w tym także 

do osób starszych. Podczas prelekcji policjanci przypominali seniorom podstawowe zasady bezpieczeństwa 

oraz zachęcali do noszenia elementów odblaskowych. Kontrolowane były miejsca, gdzie ruch pieszych jest 

największy i gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń z ich udziałem. Policja wspólnie z Wojewódzkim 

Zarządem Dróg i Powiatowym Zarządem Dróg oznakowała dodatkowo kilkanaście przejść 

w newralgicznych miejscach w mieście i powiecie. Aby poprawić bezpieczeństwo oraz zmniejszyć liczbę 

osób rannych i zabitych w wypadkach drogowych, policjanci w 2011 roku nadal prowadzili spotkania 

i prelekcje w szkołach, podczas których omawiano zagrożenia oraz właściwe zachowanie dzieci w drodze 

do szkoły. Jednak główne działania prowadzone były na drogach naszego powiatu. Policyjne patrole zostały 

skierowane w miejsca najbardziej zagrożone. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na nietrzeźwych 

pieszych, którzy bardzo często są sprawcami i ofiarami zdarzeń drogowych.  

AKCJA " BEZPIECZNE FERIE 2011"  

Dnia 10 stycznia 2011r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim 

w związku z rozpoczynającą się 17 stycznia 2011r. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2011” na terenie 

województwa śląskiego przesłała pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu 

zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat organizowanych w podległych placówkach 

oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych zorganizowanych form 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-sportową na 

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

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

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

przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Dnia 20 stycznia 

2011r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

podczas którego powołano - zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego oraz Starosty Zawierciańskiego 

Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Zespół Koordynujący Akcję " Bezpieczne Ferie 

2011", którego podstawowym zadaniem było podjęcie działań zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren powiatu 

zawierciańskiego.  

Akcja "Bezpieczne ferie 2011" na terenie województwa śląskiego trwała do 1 marca 2010r. Służby 

zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku 

zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania 

dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach uruchomił 

całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można było zgłaszać 

wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 
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W dniu 23 lutego 2011r. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego wyznaczył 

z przedstawicieli Służb Zespolonych, Inspekcji i Straży zespół, który przeprowadził kontrolę objazdową 

obiektów i ośrodków wypoczynkowych zakwalifikowanych do wypoczynku zimowego. Stan techniczny 

i higieniczno – sanitarny kontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń. Inspektorzy Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu dokonali kontroli organizatorów półkolonii, zajęć 

świetlicowych w mieście oraz zajęć sportowych organizowanych w ramach Akcji „ Zima w mieście”. 

Wykaz placówek zakwalifikowanych na zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2011r. wraz z programem zajęć organizowanych podczas tegorocznych ferii został 

umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.  

AKCJA " BEZPIECZNE WAKACJE 2011"  

Okres wakacji letnich to dla dzieci i młodzieży czas odpoczynku i zabawy. Dla służb i inspekcji 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 

pozarządowych jest to jednak okres wytężonej pracy, której nadrzędnym celem jest zapewnienie 

bezpieczeństwa osobom wypoczywającym jak i przemieszczającym się przez teren województwa śląskiego. 

Zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa w Sprawie Realizacji 

Zadań w Zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Województwie Śląskim 

w 2011r.,Wytycznymi Starosty Zawierciańskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w Sprawie Realizacji 

Zadań w Zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Zawierciańskim w 2011r. oraz 

z Zaleceniami Wojewody Śląskiego dla Organów Administracji, Służb i Inspekcji w Zakresie 

Przygotowania, Organizacji i Przeprowadzenia na Obszarze Województwa Śląskiego Akcji “ Bezpieczne 

Wakacje 2011” członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Zawierciu 

przystąpili do realizacji zadań mających na celu wypracowanie planu działania i współdziałania służb 

zespolonych, inspekcji i straży w zakresie współpracy z organizatorami wypoczynku na terenie powiatu 

powiatu zawierciańskiego w  kontrola miejsc i obiektów w których 

organizowany będzie wypoczynek dzieci i młodzieży oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania 

sportu i  młodzieży do i z 

terytorialnego w celu zorganizowania wypoczynku dzieciom pozostającym w miejscu zamieszkania; 

inicjowaniu, organizowaniu i wspieraniu alternatywnych form aktywności dzieci i młodzieży w szkołach, 

ości w zakresie bezpieczeństwa 

i bezpiecznych zachowań poprzez działania edukacyjne ukierunkowane na wskazywanie i propagowanie 

wzorców bezpiecznego zachowania się w czasie wypoczynku ( szczególnie wypoczynku nad wodą), - 

zapewnienia gotowości służb dyżurnych do reakcji na zgłoszenia o nieprawidłowościach i zagrożeniach 

dotyczących letniego wypoczynku. Akcja “ Bezpieczne Wakacje 2011 ” na terenie województwa śląskiego 

rozpoczęła się 21 czerwca 2011r. i prowadzona była do 1 września 2011r.  

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

zachowania się podczas wakacji. W/w materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach 

Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat 

bezpieczeństwa przeciwpożarowa przekazując uczniom podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa 

pożarowego. W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów 

wypoczynkowych i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem 

Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, 

Wodnego Pogotowia Ratunkowego Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

przekazując organizatorom wypoczynku wnioski na temat bezpieczeństwa. W miesiącu czerwcu 2011r. 

członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zorganizowali spotkanie mające na celu przygotowanie 

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

akcji “ Bezpieczne Wakacje” oraz wysłali pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu 

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

2011” oraz informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Informację zbiorczą umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje.  
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KONTROLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA 

TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO  

Realizując zalecenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach akcji „ Bezpieczne Wakacje 2011” 

członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili 

w dniach: 12 lipca br., 4 sierpnia br. oraz 26 sierpnia br. trzy komisje objazdowe mające na celu ocenę 

stopnia przygotowania ośrodków wypoczynkowych, obozów, kąpielisk zorganizowanych oraz miejsc 

tradycyjnie wykorzystywanych do rekreacji oraz obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie gmin: 

Kroczyce, Pilica, Włodowice, Morsko, Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie oraz Poręba. W kontrolach udział 

wzięli przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Zawierciu, Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Zawierciu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu oraz Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kontrolę przeprowadzono w niżej wymienionych obiektach 

i ośrodkach wypoczynkowych : 1. Ośrodek Obozowy w Hutkach-Kankach gm. Łazy – Obóz pod namiotami 

– organizator Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Lublinie. 2. Schronisko Młodzieżowe 

w Żelazku gm. Ogrodzieniec – Obóz wypoczynkowy – organizator Związek Harcerstwa Polskiego, 

Chorągiew Śląska – Hufiec Ziemi Tarnogórskiej. 3. Obóz harcerski w Żelazku gm. Ogrodzieniec – 

organizator Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego. 4. 

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy AMONIT w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator 

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Myszkowskiej. 5. Ośrodek Szkoleniowo – 

Wypoczynkowy AMONIT w Siamoszycach – Obóz harcerski pod namiotami – organizator Chorągiew 

Stołeczna Z H P Hufiec Legionowo im. Szarych Szeregów „ Rój – Tom”. 6. Ośrodek Szkoleniowo – 

Wypoczynkowy AMONIT w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Stowarzyszenie GTW 

z Gliwic. 7. Hotel Zajazd “ Magda” w Kroczycach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ 

Wakacje z głową” z Lublina. 8. Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz letni pod namiotami – 

organizator Stowarzyszenie z Zabrza. 9. Baza Obozowa Hufca Czechowice – Dziedzice w Podlesicach – 

Obóz harcerski – organizator Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Opolska. 10. Zajazd “ Jurajski” 

w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina. 11. Zajazd „ 

Jurajski” w Podlesicach – obóz survivalowo - sportowy – organizator Szkoła Tańca „Zig – Zag” 

z Warszawy. 12. Schronisko Młodzieżowe w Żelazku gm. Ogrodzieniec – kolonia integracyjna – 

organizator Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Poznań Jeżyce. 13. Ośrodek Szkoleniowo – 

Wypoczynkowy AMONIT w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa 

Polskiego Hufiec Szczecin. 14. Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy AMONIT w Siamoszycach – Obóz 

harcerski pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Myszkowskiej. 15. 

Stały Ośrodek Obozowy Hufca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach – Obóz letni pod namiotami – 

organizator Stowarzyszenie z Zabrza. 16. Stały Ośrodek Obozowy Hufca Ziemi Zawierciańskiej 

w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Ochotniczych Straży pożarnych RP Zarząd 

Oddziału Powiatowego w Bielsku – Białej. 17. Stały Ośrodek Obozowy Hufca Ziemi Zawierciańskiej 

w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator ZHP Hufiec Ziemi Zawierciańskiej. 18. Zajazd “ 

Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody – organizator Wołkowycki Marek Hamak Tur z Warszawy. 19. 

Karczma i Zajazd „ Skalny” w Rzędkowicach – obóz przygody – organizator Biuro Turystyki Aktywnej 

Kompas sp z o.o. z Gdańska. W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy 

posiadają odpowiednie certyfikaty, uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność 

i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami 

i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci służb mundurowych zwracali baczną uwagę na 

zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, metody i sposoby współpracy 

z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego 

kontrolowanych obiektów. W kontrolowanych obiektach i ośrodkach wypoczynkowych nie stwierdzono 

żadnych niedociągnięć i uchybień, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo wypoczywających tam dzieci 

i młodzieży. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2011” Komisja przeprowadziła 19 

kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży. Bardzo 

ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest 

reaktywowana - przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – 

w 2005 roku Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem 

ustawowym jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach 
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krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu 

zawierciańskiego działa samodzielnie nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Wnioski 

wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że teren 

powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana 

infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieży coraz lepiej są przygotowani organizacyjnie i sprzętowo do zapewnienia atrakcyjnego pobytu 

swoich podopiecznych. Komisja jednogłośnie stwierdziła, że z roku na rok poziom organizowanych obozów 

i koloni jest coraz wyższy. Znacznie poprawiły się warunki lokalowe, widać, że właściciele obiektów 

i ośrodków zadbali o należyte wyposażenie i rozbudowę bazy rekreacyjno – wypoczynkowej. Programy 

wypoczynku są atrakcyjne i przystosowane do zdolności wiekowych oraz zainteresowań dzieci i młodzieży. 

Podczas tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywało łącznie 2240 dzieci 

i młodzieży z terenu całej Polski , natomiast 185 osobowa grupa dzieci i młodzieży wypoczywała na 

półkoloniach zorganizowanych w miejscu zamieszkania razem: 2425 osób na obozach i koloniach 

stacjonarnych.  

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA  

W 2011 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursy i turnieje związane 

z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy 

współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2011 roku ufundowała nagrody i dyplomy dla 

uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego m.in.: Powiatowy Turniej 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Miejskim Zespole Szkół w Porębie; Okręgowy 

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

Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ „ Powódź, Pożar, Dniem czy Nocą – Straż Przychodzi ci 

z Pomocą”; Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”; Turniej Strzelecki z okazji 

Święta Policji. Koordynacja działań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z Komendą Powiatową Policji 

w Zawierciu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu , Jednostkami Ochotniczych 

Straży Pożarnych w zabezpieczeniu porządkowym II etapu Wyścigu Kolarskiego Tour de Pologne. 

Wszystkie służby, inspekcje i straże – we własnym zakresie - przeprowadzały pogadanki i prelekcje 

w przedszkolach i szkołach z terenu powiatu zawierciańskiego, dotyczące bezpiecznych zachowań 

w sytuacjach zagrożenia.  

 

  

 

Starosta Zawierciański  

 

 

mgr Rafał Krupa 
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