
 

 

SPRAWOZDANIE  

STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

 Z DZIAŁALNOŚCI 

KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

POWIATU MIKOŁOWSKIEGO za 2018 r. 

 

Na podstawie art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 05 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2018. 

poz. 995 t.j. z późn. zm.) została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 2015-2018 r. 

w następującym składzie: 

1. Henryk Jaroszek - Przewodniczący Komisji - Starosta Mikołowski 

2. Henryk Zawiszowski - Radny Rady Powiatu Mikołowskiego 

3. Mirosława Lewicka - Radna Rady Powiatu Mikołowskiego 

4. Rafał Głuch - Komendant Powiatowy Policji 

5. Dariusz Waligóra -  Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

6. Dariusz Witkowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 

7. Damian Krawczyk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 

8. Maria Zaręba - Prokurator Rejonowy 

9. Grzegorz Gołdynia -  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach 

10. Wiesław Kawala - Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa. 

  

Na przestrzeni ubiegłego roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała dwukrotnie. 

Na pierwszym posiedzeniu omówiono sprawozdanie z Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018 za 2018 rok 

omówił Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem. 

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

przy Staroście Mikołowskim uczestniczył w nowelizacji przepisów związanych z bezpieczeństwem 

i porządkiem publicznym, co zaowocowało wprowadzeniem w 2015r. uchwałą Rady Powiatu 

Mikołowskiego - nowego Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018r., która zakładała działania w następujących pięciu 

obszarach: 

1) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 

- skutki wychowania dzieci i młodzieży w rodzinach gdzie występuje problem alkoholowy i związana 

z tym przemoc w rodzinie, 
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- tolerancja dla przemocy w rodzinie i zachowań patologicznych. Bierność i brak reakcji na eskalację tego 

zjawiska w społeczeństwie, 

- niski poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, relacjach i działaniach, które są 

przejawami przemocy w rodzinie. 

2) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży: 

- agresywność zachowań wśród dzieci i młodzieży. Siłowe rozwiązanie zaistniałych problemów, przemoc 

psychiczna, 

- demoralizacja środowisk dzieci i młodzieży poprzez wagarowanie, alkoholizm i narkomanię, 

- łatwość dostępu do alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychotropowych, 

- niewłaściwa reakcja społeczna na przejawy zjawisk patologicznych w otoczeniu szkół, 

- tolerancja społeczeństwa dla zachowań patologicznych, 

- cyberprzemoc (bezpieczeństwo w Internecie), 

- przestępczość wśród nieletnich 

3) Bezpieczeństwo w miejscach publicznych: 

- zagrożenie przestępczością pospolitą, zjawiskami chuligańskimi i patologicznymi (dewastacje, rozboje, 

kradzieże, wymuszenia itp.), 

- zagrożenie przestępstwami popełnionymi przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu czy środków 

psychoaktywnych, 

- anonimowość, bierność, brak poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne dające „nieme 

przyzwolenie” na popełnianie przestępstw. 

4) Bezpieczeństwo w ruchu drogowym: 

- wypadki drogowe, 

- udział pieszych w wypadkach drogowych, 

- przypadki ujawnienia kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków podobnie 

działających, 

- wypadki drogowe spowodowane brawurą kierowców, nadmierną prędkością pojazdów, 

- liczne przypadki nie używania pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci. 

5) Bezpieczeństwo pożarowe: 

- niski poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego, niektórych obiektów i terenów. 

Sprawozdanie z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018 za 2017 rok zostało przyjęte jednogłośnie. 

W następnym punkcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Mikołowie za rok 2017. 

Omówiono: 

1. Ogólny charakter działalności PCZK. 

2. Charakter zgłoszeń w 2017. 

3. Przykłady zdarzeń z udziałem PCZK. 

4. Współpraca ze służbami, strażami i innymi podmiotami - środki komunikacji. 

5. Rola monitoringu wizyjnego – „Elektroniczny Strażnik”. 

6. Raporty oraz „Wydarzenia tygodnia”. 

7. „Akcja Zima”. 
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8. SISMS. 

9. Detektor komórek burzowych. 

10. Przygotowania obronne PCZK i Obrona Cywilnej 

1) Ogólny charakter działalności PCZK 

W ramach Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem (WZB), zgodnie z art. 18 ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym z dn. 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. 2018 poz. 1401 t.j. z dnia 23.07.2018) funkcjonuje Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) zlokalizowane w KP PSP  

w Mikołowie. Współdziała ono z zespołem specjalistów tworzących Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego (PZZK). Informacja o PCZK uwidoczniona jest na stronie internetowej powiatu 

(www.mikolowski.pl  ) po lewej stronie w zakładce „Bezpieczeństwo i drogi”. 

PCZK funkcjonuje całodobowo stanowiąc zabezpieczenie powiatu na wypadek zaistnienia różnorodnych 

sytuacji – począwszy od zdarzeń o znamionach poważniejszego kryzysu (klęski żywiołowe, epidemie itp.) 

poprzez pożary, zalania i podtopienia, wypadki, zdarzenia dotyczące osób bezdomnych czy też zwierząt, po 

zdarzenia komunalne (np. awarie wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe). 

Na stanowisku dyspozytorskim przyjmowane są zgłoszenia na numery: 

1. (32) 326-04-30 

2. (32) 326-04-33 – telefon i faks 

3. 798-717-178 

oraz z numeru telefonu ratunkowego 112. 

Służba Dyżurna PCZK to dyspozytorzy pracujących całodobowo w systemie dwunastogodzinnym. 

Dyspozytorzy stanowią podstawę stałych grup roboczych PZZK, to jest grupy planowania cywilnego oraz 

monitorowania, prognoz i analiz. Dla prawidłowego funkcjonowania stanowisko dyspozytorskie PCZK jest 

wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie oraz stosowny sprzęt elektroniczny i biurowy. 

2) Charakter zgłoszeń w 2017r. 

W roku 2017 PCZK odnotowało 842 zgłoszenia, które dotyczyły: 

Øawarii technicznych (wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne oraz 

związane z sygnalizacją świetlną na drogach) – 86 

Łaziska Górne – 19 

Mikołów – 41  

Ornontowice – 3 

Orzesze – 14 

Wyry -  9 

Øgroźne zjawiska atmosferyczne – 2 

Mikołów – 1 

Orzesze – 1 

Øzdarzeń ze zwierzętami (martwe, ranne i bezdomne zwierzęta domowe oraz wolnożyjące) – 449 

Łaziska Górne – 49 

Mikołów – 236  

Ornontowice – 23 

Orzesze – 106 

Wyry – 35 

Økatastrofa, wypadek – 3 
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Łaziska Górne –1 

Mikołów – 2 

Øpowódź, podtopienia – 3 

Mikołów –3 

Øzdarzeń komunalnych (uszkodzone kratki i studzienki kanalizacyjne oraz znaki drogowe, zły stan 

nawierzchni jezdni, „Akcji Zima”) – 273 

Łaziska Górne – 27 

Mikołów – 185  

Ornontowice – 7 

Orzesze – 33 

Wyry -  21 

Øniewypałów i niewybuchów – 1 

Øratownictwo medyczne – 2 

Łaziska Górne - 2 

Øprzewóz materiałów niebezpiecznych – 7 

Łaziska Górne – 1 

Mikołów – 5  

Ornontowice –   1 

Øpożarów – 8 

Łaziska Górne – 2 

Mikołów – 5  

Ornontowice –   1 

Øspraw obywatelskich (osoby bezdomne i samotne matki z dziećmi) – 7 

Łaziska Górne – 1 

Mikołów – 5  

Orzesze – 1 

Øzdarzenie chemiczne – 1 

Mikołów – 1 

Ilość zgłoszeń do PCZK w poprzednich latach przedstawia się następująco: 

2011 rok - 517 zgłoszeń 

2012 rok - 687 zgłoszeń 

2013 rok - 609 zgłoszeń 

2014 rok - 505 zgłoszeń 

2015 rok - 651 zgłoszeń (oraz około 600 zgłoszeń związanych z nawałnicami (złamane drzewa, 

zerwane linie energetyczne i telekomunikacyjne itp.), które miały miejsce na terenie całego powiatu. 

2016 rok – 651 zgłoszeń 

3) Przykłady zdarzeń z udziałem PCZK 

Przykładami istotnych zgłoszeń, które trafiły do PCZK w roku 2017, są: 

Østado dzików w parku gminnym - Ornontowice (02.02.2017) 
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Øzapadający się chodnik Mikołów (03.02.2017) 

Øwoda niezdatna do spożycia Bujaków, Śmiłowice, Borowa Wieś, Paniowy (25.02.2017) 

Øniewybuch  w Orzeszu (07.04.2017 ) 

Øzachorowanie na błonicę w Łaziskach Górnych (26.05.2017) 

Øpożar budynku, ewakuacja 40 osób, Ornontowice  (17.08.2017 

Øpotrącenie trzech pieszych, dwie kobiety zmarły, Mikołów (20.11.2017) 

W/w zdarzenia wymagały ciągłej koordynacji i łączności ze służbami biorącymi udział 

w akcjach. 

4) Współpraca ze służbami, strażami i innymi podmiotami - środki komunikacji 

Zapewnienie bezpieczeństwa możliwe było przy współpracy ze służbami, strażami, inspekcjami, 

Gminami, Śląskim Urzędem Wojewódzkim i innymi podmiotami niezbędnymi do prowadzenia działań. 

Współpraca ta odbywała się wielotorowo na różnych płaszczyznach. Zawierała się w szeregu działań 

realizowanych na bieżąco, a dotyczących szerokiego spektrum działań prewencyjnych (monitoring), 

przygotowawczych (szkolenia, planowanie), przekazywania informacji i reagowania w sytuacjach tego 

wymagających. 

Podstawę właściwej współpracy stanowiła skuteczna komunikacja i przekazywanie informacji 

realizowane przy użyciu alternatywnych środków komunikacyjnych, a mianowicie: łączności 

telefonicznej, radiowej i elektronicznej. 

Łączność radiowa funkcjonuje na bazie Sieci Radiokomunikacyjnej Starosty Mikołowskiego – kanał 

43 (w ramach sieci Wojewody Śląskiego). W skład sieci wchodzą m.in. urzędy miast i gmin powiatu, 

straże, służby i inspekcje oraz szpitale. Codziennie w godzinach rannych przeprowadzana jest kontrola 

łączności. Obecnie w systemie na stałym nasłuchu znajduje się 11 radiostacji. WZB posiada także 

8 radiostacji przenośnych gotowych do użycia i rozdysponowania w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby. 

Interwencje zgłaszane na telefony alarmowe Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie (na numer 

998) obsługiwane były również przez specjalistów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Czynnie uczestniczyli oni w większości z nich określając najbardziej dogodną trasę dojazdu jednostek 

do miejsca zdarzenia, bezpośrednio zastępując dyspozytorów Straży Pożarnej podczas odbierania 

zgłoszeń i przekazywania informacji dowództwu jednostki, powiadamiając media o wypadkach 

drogowych na terenie Powiatu Mikołowskiego celem ostrzeżenia kierowców i niedopuszczenia do 

tworzenia się zatorów w ruchu drogowym, a także udostępniając swoją znajomość języków obcych 

w kontaktach z obcokrajowcami. Zaznaczyć należy, że wiedza oraz doświadczenie zawodowe 

specjalistów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego są wykorzystywane w codziennej pracy 

Państwowej Straży Pożarnej. 

5) Rola Monitoringu wizyjnego – „Elektroniczny Strażnik” 

Istotnym „narzędziem” pomocnym we współpracy m.in. z KP Policji w Mikołowie był także 

funkcjonujący monitoring („Elektroniczny Strażnik”), dzięki któremu możliwa była obserwacja 

newralgicznych miejsc na terenie Powiatu oraz szybka reakcja i właściwe współdziałanie oraz 

alarmowanie w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia. Istniejący monitoring pełnił również 

istotną role profilaktyczną, jako zamierzony efekt poprawy bezpieczeństwa w określonych miejscach. 

Obecnie w systemie znajdują się 22 kamery. Zapis z kamer udostępniany był odpowiednim służbom 

po wypełnieniu wniosku w formie pisemnej i stanowił materiał dowodowy zaistniałych zdarzeń. Był 

również podstawą do analizy zdarzenia i podjętych działań. Z zapisów korzystała Policja, Straże 

Miejskie oraz Gminy. 

Zaobserwowane zdarzenia dotyczyły w większości przypadków działań „patologicznych” typu: 

spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, bójki czy dewastacja mienia publicznego, a także np. 

kolizje samochodowe. Informacje o zdarzeniach natychmiast przekazane były do Policji lub Straży 

Miejskiej w celu zadysponowania patroli na miejsce zdarzenia. W roku 2017 przy pomocy monitoringu 

ujawniono 3 zdarzenia. Udostępniono Policji oraz innym służbom 13 zapisów z nagrań. 
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6) Raporty oraz „Wydarzenia tygodnia” 

W celu właściwego przepływu informacji dyspozytorzy PCZK sporządzali codziennie raport dobowy 

z działań własnych, KP Policji w Mikołowie oraz KP PSP w Mikołowie i przekazywali do WZB. 

Na podstawie danych z KP Policji oraz danych KP PSP dyspozytorzy sporządzali także „Wydarzenia 

Tygodnia” umieszczane na stronie internetowej powiatu (www.mikolowski.pl  - w zakładce 

„Bezpieczeństwo i drogi”).  

7) „Akcja Zima” 

Istotną rolą PCZK w odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa była koordynacja „Akcji Zima” 

w powiecie. Do PCZK spływały wszystkie informacje dotyczące zaśnieżonych, nieprzejezdnych 

i oblodzonych dróg oraz innych zdarzeń związanych z opadami śniegu i niską temperaturą (zerwane 

sieci, zawalone drzewa, osoby bezdomne). Dyspozytorzy przekazywali informacje o zaistniałych 

problemach odpowiednim służbom odpowiedzialnym za utrzymanie przejezdności dróg w danej gminie, 

korzystając z bieżących danych otrzymanych od administratorów dróg. Informacja o „Akcji Zima” 

znajduje się także na stronie internetowej powiatu (w zakładce „Bezpieczeństwo i drogi”) 

8) SISMS 

Od końca 2011r. w Powiecie Mikołowskim funkcjonuje „Samorządowy Informator SMS” (SISMS), 

czyli system wczesnego ostrzegania mieszkańców na telefony komórkowe, obsługiwany przede 

wszystkim przez dyspozytorów PCZK, którzy wysyłają do mieszkańców powiatu bieżące informacje 

dotyczące m.in.: 

Øzagrożeń: anomalie pogodowe (deszcze, śnieżyce, wichury), pożary, zagrożenia bezpieczeństwa 

publicznego i inne, 

Øutrudnień w ruchu drogowym i awariach np. energetycznych, wodociągowych, gazowych lub 

innych, 

Økonieczności ewakuacji wskutek zaistniałych zdarzeń, 

Øinnych ważnych wydarzeniach na terenie powiatu. 

Funkcjonujący system zapewnia skuteczną komunikację oraz możliwość współpracy i przygotowania 

do reagowania na zaistniałe zdarzenia. 

W 2017 roku za pośrednictwem „Samorządowego Informatora SMS” dyspozytorzy PCZK wysłali do 

zarejestrowanych w systemie mieszkańców Powiatu Mikołowskiego 43 076 powiadomień dotyczących 

w/w zagrożeń. 

9) Detektor komórek burzowych 

Funkcjonujący w powiecie od roku 2012 detektor komórek burzowych został przeniesiony w roku 

2013 z siedziby PCZK do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, w celu poprawy skuteczności 

działania. Pozwolił on na obserwowanie i śledzenie przebiegu wyładowań atmosferycznych, a tym 

samym prognozowanie wystąpienia tego typu zdarzeń na terenie Powiatu Mikołowskiego. 

10) Przygotowania obronne i obrona cywilna 

PCZK pełni również istotną rolę w przygotowaniach obronnych Starostwa Powiatowego. 

W sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa uruchomiany jest tzw. Stały Dyżur pełniony 

przez dyspozytorów PCZK na potrzeby przekazywania informacji na potrzeby obronne państwa. 

W roku 2017 PCZK uczestniczyło w treningu Stałego Dyżuru: 

Ø29 marca 2017 r.– w ramach ćwiczenia „OBLIGO 2017” 

Przedstawiciele PCZK uczestniczyli również w kwartalnych wojewódzkich treningach doskonalących 

z zakresu znajomości procedur ATP-45B w ramach Obrony Cywilnej (prognozowanie rejonu 

uwolnienia i zagrożenia w odniesieniu do incydentów promieniotwórczych, biologicznych 

i chemicznych). 
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Miniony rok pozwolił na dalsze udoskonalenia w systemie działania i reagowania PCZK, a także 

ukierunkowania na dalszy rozwój oraz jeszcze sprawniejsze działanie w zapewnieniu bezpieczeństwa na 

terenie Powiatu Mikołowskiego. 

Na drugim posiedzeniu omówiono informację Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku 

i bezpieczeństwa publicznego w powiecie za pierwsze półrocze 2018 roku. 

Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przedstawił dane z działalności 

Komendy za pierwsze półrocze. Poinformował o spadku interwencji wobec roku poprzedniego o 30%. 

Odnotowano 512 interwencji ( 118 pożarów, 337 miejscowych zagrożeń, 57 alarmów fałszywych). 

W następstwie zdarzeń zaistniałych w I połowie 2018 roku śmierć poniosły 3 osoby, natomiast 99 osób 

zostało rannych. 

Najważniejsze działania: 

- pożar budynku starego dworca kolejowego w Łaziskach Górnych, 

- pożar domu jednorodzinnego w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 18, 

- wyciek chloru do kanalizacji w Łaziskach Górnych przy ul. Staszica 31, 

- pożar lasu w Wyrach, 

- pożar stodoły w Ornontowicach przy ul. Marzankowice 16, 

- pożar poszycia leśnego Orzesze, 

- pożar lasu w Orzeszu ( Woszczyce), 

- usuwanie skutków wichur i burz nad powiatem mikołowskim, 

W ramach doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia sprawności operacyjnej straży pożarnych, 

w ubiegłym półroczu przeprowadzono ćwiczenia na obiektach przemysłowych, oświatowych, użyteczności 

publicznej, w tym ćwiczenia na terenie zakładu Tauron Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łaziska S.A. 

w Łaziskach Górnych. 

W ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej realizowanej na obszarze 5 miast i gmin wchodzących 

w skład rejonu działania Komendy, do dnia 30.06.2018 roku przeprowadzono łącznie 31 czynności kontrolnych 

obejmujących 31 obiektów. Ogółem w trakcie kontroli stwierdzono 66 nieprawidłowości i wydano 5 decyzji 

zobowiązujących właścicieli i zarządców obiektów do ich usunięcia. 

Przeprowadzono kampanie społeczne oraz inne akcje promocyjne: 

- „Kręci mnie bezpieczeństwo”, 

- „Kręci mnie bezpieczeństwo w wakacje”, 

- „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” , 

- „Czad i ogień. Obudź czujność”, 

- „Dzień Bezpiecznego Sportowca” SP Nr 7 w Mikołowie – Mokrem, 

- Pogadanki dla dzieci w ramach półkolonii organizowanych przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego 

Ziemi Mikołowskiej, 

- Komisje sędziowskie na eliminacjach: miejskich i powiatowych do ogólnopolskiego turnieju wiedzy 

pożarniczej, 

 W kolejnej części spotkania omówiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Zarządzani 

Kryzysowego za pierwsze półrocze 2018 roku. 

W I, II kwartale 2018 PCZK odnotowało 377 zgłoszeń, które dotyczyły: 

- awarii technicznych- 38, 

- zdarzeń ze zwierzętami- 214, 

- katastrof, wypadków- 2, 

- zdarzeń komunalnych- 117, 
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- pożarów- 3, 

- spraw obywatelskich- 2, 

- zdarzeń chemicznych- 1. 

Przykładami istotnych zgłoszeń, które trafiły do PCZK w roku 2018, są: 

- pożar pustostanu dworca kolejowego – Łaziska Górne (08.01.2018), 

- samobójstwo na torach - Mikołów (15.01.2018), 

- zgon bezdomnego w galerii handlowej – Mikołów (06.02.2018), 

- uwolnienie chloru do kanalizacji – Łaziska Górne (28.03.2018), 

- uszkodzona rura z gazem w kamienicy, ewakuacja 30 osób – Mikołów (30.04.2018), 

- nielegalne składowisko odpadów – Mikołów (09.06.2018). 

Zapewnienie bezpieczeństwa możliwe było przy współpracy ze służbami, strażami, inspekcjami, 

Gminami, Śląskim Urzędem Wojewódzkim i innymi podmiotami niezbędnymi do prowadzenia działań. 

Współpraca ta odbywała się wielotorowo na różnych płaszczyznach. Zawierała się w szeregu działań 

realizowanych na bieżąco, a dotyczących szerokiego spektrum działań prewencyjnych (monitoring), 

przygotowawczych (szkolenia, planowanie) przekazywania informacji i reagowania w sytuacjach tego 

wymagających. 

Istotnym „narzędziem” pomocnym we współpracy m.in. z KP Policji w Mikołowie był także 

funkcjonujący monitoring („Elektroniczny Strażnik”), dzięki któremu możliwa była obserwacja 

newralgicznych miejsc na terenie Powiatu oraz szybka reakcja i właściwe współdziałanie oraz alarmowanie 

w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia. Obecnie w systemie znajduje się 22 kamery. W roku 

2018 przy pomocy monitoringu ujawniono 8 zdarzeń. Udostępniono Policji oraz innym służbom 9 zapisów 

z nagrań. 

W celu właściwego przepływu informacji dyspozytorzy PCZK sporządzali codziennie raport dobowy 

z działań własnych, KP Policji w Mikołowie oraz KP PSP w Mikołowie i przekazywali do WZB. Na 

podstawie danych z KP Policji oraz danych KP PSP dyspozytorzy sporządzali także „Wydarzenia Tygodnia” 

umieszczane na stronie internetowej powiatu (www.mikolowski.pl - w zakładce „Bezpieczeństwo i drogi”). 

Istotną rolą PCZK w odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa była koordynacja „Akcji Zima” w powiecie. 

Do PCZK spływały wszystkie informacje dotyczące zaśnieżonych, nieprzejezdnych i oblodzonych dróg oraz 

innych zdarzeń związanych z opadami śniegu i niską temperaturą (zerwane sieci, zawalone drzewa, osoby 

bezdomne). Dyspozytorzy przekazywali informacje o zaistniałych problemach odpowiednim służbom 

odpowiedzialnym za utrzymanie przejezdności dróg w danej gminie, korzystając z bieżących danych 

otrzymanych od administratorów dróg. Informacja o „Akcji Zima” znajduje się także na stronie internetowej 

powiatu (w zakładce „Bezpieczeństwo i drogi”). 

Od końca 2011r. w Powiecie Mikołowskim funkcjonuje „Samorządowy Informator SMS” (SISMS), czyli 

system wczesnego ostrzegania mieszkańców na telefony komórkowe, obsługiwany przede wszystkim przez 

dyspozytorów PCZK, którzy wysyłają do mieszkańców powiatu bieżące informacje dotyczące m.in.: 

- zagrożeń: anomalie pogodowe (deszcze, śnieżyce, wichury), pożary, zagrożenia bezpieczeństwa 

publicznego i inne, 

- utrudnień w ruchu drogowym i awariach np. energetycznych, wodociągowych, gazowych lub innych, 

- konieczności ewakuacji wskutek zaistniałych zdarzeń, 

- innych ważnych wydarzeniach na terenie powiatu. 

    W 2018 roku za pośrednictwem „Samorządowego Informatora SMS” dyspozytorzy PCZK wysłali do 

zarejestrowanych w systemie mieszkańców Powiatu Mikołowskiego 55 560 powiadomień dotyczących  

w/w zagrożeń. 

PCZK pełni również istotną rolę w przygotowaniach obronnych Starostwa Powiatowego. 
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W sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa uruchomiany jest tzw. Stały Dyżur pełniony 

przez dyspozytorów PCZK na potrzeby przekazywania informacji na potrzeby obronne państwa. W marcu 

2018 PCZK uczestniczyło w treningu Stałego Dyżuru, w ramach ćwiczenia „Wiosna 2018”. 

Przedstawiciele PCZK uczestniczyli również w kwartalnych wojewódzkich treningach 

doskonalących z zakresu znajomości procedur ATP-45D w ramach Obrony Cywilnej (prognozowanie 

rejonu uwolnienia i zagrożenia w odniesieniu do incydentów promieniotwórczych, biologicznych  

i chemicznych). 

Następnie przedstawiono informację z realizacji zadań prokuratury za pierwsze półrocze 2018 r. 

przedstawił Pan Tomasz Rygiel Z-ca Prokuratora Rejonowego tj.: 

- do prokuratury wpłynęło 1350 spraw, 

- przeprowadzono 1319 postępowań karnych, 

- przesłano do sądu 409 spraw wraz z aktem oskarżenia, w tym dobrowolnie poddano karze 

201 podejrzanych, 

- wydano 349 wyroków skazujących, 

- wydano 59 postanowień o zabezpieczeniu mienia podejrzanych, 

- aresztowano 14 podejrzanych, 

- do prokuratury wpłynęło 237 spraw poza karnych, z czego załatwiono 179. 

W kolejnej części spotkania przedstawiono informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 

Mikołowskiego za pierwsze półrocze 2018 roku. 

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych: 

- w sposób ciągły monitorowane były zgłoszenia zakażeń oraz podejrzeń i zachorowań na choroby 

zakaźne, 

- nie zarejestrowano chorób wysoce zakaźnych stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludności, 

- w porównaniu do I połowy 2017 roku liczba zgłoszonych chorób zakaźnych nieznacznie spadła, 

- zarejestrowano 4 nowych nosicieli antygenu HCV, 

- zarejestrowano 8 nowych nosicieli HBs, 

- zarejestrowano 4 zachorowania wywołane pałeczkami z grupy Salmonella, 

- zarejestrowano 4 przypadki zachorowań na WZW typu A, a w ramach profilaktyki tej choroby 

podejmowano działania informacyjne, 

- zarejestrowano 7 zachorowań na gruźlicę, a wobec chorych podjęto działania w ramach podstawowej 

i specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych: 

- w powiecie mikołowskim obowiązkowy program szczepień ochronnych realizowany był w 28 Punktach 

Szczepień, 

- w I półroczu 2018 r. zarejestrowano 6 niepożądanych odczynów poszczepiennych, które 

zaklasyfikowano jako odczyny łagodne., 

- odnotowano 136 osób uchylających się od obowiązku szczepień, 

Ocena podmiotów leczniczych: 

- sekcja epidemiologii wg stanu na dzień 30.06.2018r., obejmowała nadzorem 193   podmioty lecznicze, 

- W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przeprowadzono 16 kontroli. 

Stan  sanitarny zakładów żywności,  żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością  oraz kosmetyków: 
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- w I półroczu 2018 r. na terenie Powiatu Mikołowskiego, w ewidencji znajdowało się   912 zakładów. We 

wszystkich zakładach objętych nadzorem przeprowadzono 180 kontroli urzędowych. Wydano 15 decyzji 

administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Nałożono 10 mandatów 

karnych na łączną kwotę 1180 zł. Ponadto skierowano 1 wniosek o ukaranie do Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach 

Nadzór nad importem: 

- w związku z prowadzeniem nadzoru nad jakością zdrowotną żywności i przedmiotów przeznaczonych 

do kontaktu z żywnością wykonano 17 kontroli. Skontrolowano 10 partii środków spożywczych, 7 partii 

materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wydano 17 świadectw jakości 

zdrowotnej. Jakość ocenianych towarów nie budziła zastrzeżeń. 

Jakość zdrowotna środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością oraz kosmetyków: 

- w I półroczu 2018 r. na terenie powiatu mikołowskiego pobrano do badań laboratoryjnych 56 próbek 

środków spożywczych oraz zmiotki i wytrzepki z koszyków, kwestionowano 3 próbki. Przyczyną 

kwestionowania próbek była obecność szkodników zbożowo mącznych w wytrzepkach z koszyków 

Ocena stanu sanitarnego urządzeń i obiektów użytku publicznego: 

- nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej w powiecie mikołowskim objętych jest 406 obiektów, z czego 

76 to 86placówki służby zdrowia. Przeprowadzono 53 kontrole sanitarne,  skontrolowano 49 obiektów. 

Najliczniejszą grupę stanowią zakłady fryzjerskie, w których przeprowadzono 4 kontrole. Natomiast 

w pozostałych grupach tj. gabinety fryzjersko – kosmetyczne, gabinety kosmetyczne, obiekty typu 

odnowa biologiczna przeprowadzono po 2 kontrole. 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia i wykorzystywanej do kąpieli i rekreacji: 

- w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody obejmowały badania 

mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń promieniotwórczości 

w wodzie. W pobranych próbkach wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych 

i fizykochemicznych, woda spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Pływalnie / baseny kąpielowe: 

- w powiecie mikołowiskim znajdują się 3 obiekty: 1 kryta pływalna w Mikołowie oraz 2 baseny 

sezonowe: Mikołów, Łaziska, PPIS w Tychach w pierwszym półroczu 2018 r. sprawował nadzoru nad 

jakością wody w nieckach basenowych, jak również sprawdzał warunki higieniczno - sanitarne i stan 

techniczny hali basenowej, zaplecza technicznego oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

Eksploatacja prowadzona przez zarządzającego pływalnią /basenem sezonowym była w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni / basenu sezonowego. 

Ocena warunków zdrowotnych środowiska pracy, przestrzegania przepisów dotyczących substancji 

chemicznych i ich mieszanin oraz przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu 

środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych: 

- w powiecie mikołowskim nadzorem bieżącym objętych jest aktualnie 197 podmiotów gospodarczych 

nadzorowanych ze względu na warunki zdrowotne środowiska pracy lub wprowadzanie do obrotu 

substancji chemicznych i ich mieszanin. W pierwszym półroczu 2018 r. przeprowadzono 28 kontroli 

w 28 zakładach pracy. W związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów określających wymagania 

higieniczne i zdrowotne w środowisku pracy lub dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin, 

wydanych zostało 17 decyzji dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  

Czynniki szkodliwe dla zdrowia: 

- przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy stwierdzone są w 29 zakładach pracy w zakresie: pyłów, hałasu, mikroklimatu 

gorącego, drgań, promieniowania optycznego nie laserowego lub czynników chemicznych. 

W warunkach tych pracowało 2370 osób. 
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Choroby zawodowe: 

- w pierwszym półroczu 2018 r. stwierdzono 4 choroby zawodowe w 4 zakładach pracy, w tym: 

1 pylicę płuc krzemową, 1 pylicę płuc górników kopalń węgla, 2 przewlekłe choroby obwodowego układu 

nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy -zespół cieśni w obrębie nadgarstka. 

Środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne (tzw. dopalacze): 

- na terenie powiatu mikołowskiego nie stwierdzono wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środków 

zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Zapobiegawczy nadzór sanitarny: 

- zaopiniowano 3 projekty planów zagospodarowania przestrzennego, 

- zaopiniowano warunki realizacji dla 3 przedsięwzięć, 

- uzgodniono 4 projekty architektoniczno-budowlane, 

- dokonano odbioru 40 obiektów. 

Ocena stanu sanitarnego placówek dla dzieci i młodzieży: 

- w I półroczu 2018 r. bieżącym nadzorem sanitarnym objętych jest 96 placówek nauczania i wychowania 

z powiatu mikołowskiego. Przeprowadzono 74 kontrole bieżącego stanu sanitarno-higienicznego. Szkoły 

średnie są pod nadzorem WSSE w Katowicach. W trakcie przeprowadzonych kontroli sanitarnych 

stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole, które wykazywały nieprawidłowości kończyły się wszczęciem 

postępowania administracyjnego lub wydaniem zaleceń pokontrolnych, 

- dokonano oceny dostosowania mebli przedszkolnych i szkolnych do wzrostu dzieci/uczniów. 

Skontrolowano pod tym względem: 7 szkół podstawowych (68 oddziałów), w których zmierzono 

1141 uczniów, – z czego 347 siedziało nieprawidłowo (60 oddziałach), co stanowi 30%. Dyrektorzy 

placówek, w których stwierdzono nieprawidłowości zobowiązani zostali do dostosowania mebli 

edukacyjnych do zasad ergonomii, 

- w związku ze zwiększającą się liczbą zgłoszeń przypadków zawszenia i zagnidzenia w placówkach 

oświatowo-wychowawczych istnieje konieczność prowadzenia profilaktycznych działań edukacyjno-

informacyjnych. 

Działalność oświatowo-zdrowotna: 

- Realizowano następujące interwencje programowe: 

- Program „Trzymaj Formę!” 

- Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 

- Przedszkolny program „Klub zdrowego przedszkolaka” 

- Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkół podstawowych 

- „Bieg po zdrowie” 

- Program „Podstępne WZW” 

- Program „Znamię! Znam je?” 

- Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” 

- Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV 

- „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych 

środków psychoaktywnych” 

- Program profilaktyki uniwersalnej "Smak życia, czyli debata o dopalaczach". 

- W ramach powyższych programów Sekcja Oświaty Zdrowotnej zorganizowała bezpłatne szkolenia 

z zakresu metodyki programów dla szkolnych koordynatorów). 
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- W niektórych placówkach pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej zorganizowali stoiska informacyjno - 

edukacyjne promujące życie wolne od nałogów. Prowadzone były również warsztaty profilaktyczne. 

- Sekcja Oświaty Zdrowotnej realizowała i organizowała różne działania w ramach akcji 

nieprogramowych tj. 

- „Światowy Dzień Zdrowia”, 

- „Światowy Dzień bez Tytoniu”, 

- „Światowy Dzień Rzucania Palenia”, 

- „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”, 

- „Dopalacze – Wypalacze „groźne narkotyki”, 

- „Brązowo, ale czy zdrowo”, 

- „Pedikuloza” 

- Akcja dot. bezpiecznego grzybobrania. 

- W 2018 r. realizowane były również kampanie: 

- „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, 

- „Badam się mam pewność”, 

- „Opieka okołoporodowa”, 

- „Mam czas rozmawiać”.  

Podsumowując należy przyjąć, iż podjęte przedsięwzięcia profilaktyczne służb odpowiedzialnych za 

stan bezpieczeństwa jak i samej komisji oraz działania inwestycyjne przyniosą w przyszłości dalsze 

pozytywne efekty mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Mikołowskiego. 

         

  

 
Starosta Mikołowski 

 

 

Mirosław Duży 
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