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Szanowni Państwo!
Problem uciążliwości, jakie niesie ze sobą dla społeczeństwa, przestępczość pospolita
spowodował, iż Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu opracowała założenia do Strategii
Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007 – 2010 dla której wyznacznikiem
strategicznych obszarów jest Rządowy Program Ograniczania Przestępczości pn. „Razem
Bezpieczniej”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 listopada 2006 roku. Strategia łączy
działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych,
zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych
założeń strategii jest poprawa bezpieczeństwa powszechnego oraz przekonanie obywateli do
nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Na podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu bezpieczeństwa opartej na analizach i
diagnozach a przede wszystkim wniosków ocennych z realizacji Strategii Bezpieczeństwa
Powiatu Zawierciańskiego na lata 2001 – 2006, której główne założenia i cele zostały
zrealizowane przynosząc pozytywne efekty wymagające kontynuacji, określono obszary
działania nowej strategii i kierunki dalszych przedsięwzięć. Do najważniejszych obszarów
wymagających podjęcia i kontynuowania dalszych działań należy zaliczyć:






Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania
Przemoc w rodzinie
Bezpieczeństwo w szkole
Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Strategia ma charakter długofalowy wymagających okresowych analiz i uzupełnień
przez wszystkie zaangażowane na rzecz bezpieczeństwa w powiecie zawierciańskim
podmioty, w tym także gminy w myśl hasła „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”.

Komendant Powiatowy Policji
w Zawierciu
mł. insp. mgr Adam PAŁUCHA

1.

WPROWADZENIE

Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju
społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do
zasadniczych zadań instytucji państwa i samorządu. Strategia ta powinna stanowić skuteczne
narzędzie wspierające realizację ustawowych działań organów administracji rządowej i
samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Koniecznym jest zapewnienie mechanizmów stałej współpracy Policji, administracji
rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, ludzi aktywnych, aby poprawić
bezpieczeństwo. Nie stanie się to z dnia na dzień. Jeżeli jednak zaczniemy naprawdę
pracować razem, możemy osiągnąć cel, jakim jest bezpieczniejsze życie w naszym powiecie.
Strategia Bezpieczeństwa pn. „BEZPIECZNY POWIAT” ma ograniczyć skalę zjawisk i
zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest ona zgodny z
rządowym programem pn. „RAZEM BEZPIECZNIEJ” a także zawiera elementy

wymagające kontynuacji ze Strategii Bezpieczeństwa powiatu zawierciańskiego za lata 2001
- 2006. Jednym z jej priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej
bezpieczeństwa”, w której realizację w pełni wpisują się niżej przedstawione założenia.
Głównym przesłaniem i założeniem jest, że „przy współpracy z lokalnymi
społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa
oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając
na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej”.
Program, realizowany przy właściwej diagnozie zagrożeń i oczekiwań społecznych,
obejmować może wiele obszarów i być otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i
obywatelskie. Tak zbudowane bezpieczeństwo będzie traktowane przez społeczeństwo
powiatu zawierciańskiego jako dobro wspólne. Elementy Strategii winny znaleźć
odzwierciedlenie w budowanych na szczeblu gmin powiatu zawierciańskiego w lokalnych
strategiach czy programach bezpieczeństwa biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne.
Koordynatorem realizacji wdrażania założeń Strategii zgodnie z Ustawą o
samorządzie powiatowym będzie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście
Zawierciańskim.
2.

STRATEGICZNE CELE PROGRAMU

Ideą strategii bezpieczeństwa dla powiatu zawierciańskiego na lata 2007-2010 jest
obiektywna poprawa stanu bezpieczeństwa, ale do osiągnięcia tak określonego celu
konieczne jest oddziaływanie na pewne płaszczyzny. Tak więc niezbędne jest:
zmniejszenie liczby zagrożeń, ograniczenie przestępczości,
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
Do ustalenia pełnego obrazu zagrożeń i potrzeb społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa
niezbędne są, poza informacją statystyczną, m.in. rzetelne badania opinii publicznej, praca na
szczeblu lokalnym (np. w formie grup osiedlowych). Bardzo ważne jest też wykorzystywanie
aktywności i wiedzy dzielnicowych, pracowników socjalnych MOPS, pedagogów oraz
pracowników instytucji pomocowych i społecznych.
3. CHARAKTERYSTYKA POWIATU
Powiat Zawierciański usytuowany jest w północno- wschodniej części województwa
śląskiego. Jest powiatem ziemskim. Zajmuje obszar 1003 km2 zamieszkiwany jest przez
około 130 tyś mieszkańców. Jednoczy 10 gmin w tym: 2 miejskie – Zawiercie, Poręba, 4
miejsko-wiejskie – Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny, oraz 4 wiejskie – Irządze,
Kroczyce, Włodowice, Żarnowiec. Na terenie Powiatu jest 6 miast i 167 miejscowości
wiejskich. Sam Powiat stanowi ważny węzeł komunikacyjny, kolejowy i samochodowy.
W strukturę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu wchodzą trzy podległe Komisariaty
Policji, w Łazach, Szczekocinach i Pilicy funkcjonujące w systemie całodobowym.
4.

PRZEWIDYWANE FORMY DZIAŁAŃ W TOKU REALIZACJI
STRATEGII

W trakcie realizacji założeń strategii proponowane jest:
- rozpoznawanie i zbieranie we wspólnej bazie danych informacji o miejscach i
okolicznościach sprzyjających popełnianiu przestępstw,
- podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych w zakresie szeroko rozumianej
prewencji społecznej,

-

-

-

-

-

-

-

5.

organizacja zintegrowanego stanowiska kierowania dla służb ratowniczych (Straż
Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Miejska, Obrona Cywilna), na bazie
funkcjonującego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
podejmowanie działań organizacyjnych i prawnych mających na celu wzmocnienie
etatowe, techniczne i infrastrukturalne KPP Zawiercie,
proponowanie systemowych rozwiązań technicznej ochrony miejsc publicznych oraz
obiektów użyteczności publicznej, w tym również banków, stacji paliw, sklepów,
zakładów pracy, obiektów sakralnych itp.,
opracowanie systemu skutecznego zabezpieczenia pojazdów samochodowych,
objęcie stałą opieką osób z grup szczególnego ryzyka,
objęcie systematyczną opieką ofiar przestępstw - zapewnienie wszechstronnej pomocy
psychologicznej, prawnej, pedagogicznej itp. Powołanie do życia organizacji
pomocowej dla ofiar przestępstw – tworzenie profesjonalnych punktów przyjęć dla
osób poszkodowanych w wyniku szczególnie okrutnych przestępstw,
oddziaływanie ośrodków kultury i sportu na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży, szeroka współpraca z organizacjami prowadzącymi działania
zapobiegające patologiom (kluby AA, poradnie, stowarzyszenia itp.),
prowadzenie w środkach masowej komunikacji szerokiej akcji edukacyjno –
informacyjnej w celu kształtowania świadomości prawnej i właściwie rozumianej
odpowiedzialności każdego obywatela,
prowadzenie szkoleń wśród młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w stanach zagrożenia życia oraz nauki zachowania się w sytuacjach
stresu, paniki, szczególnego ryzyka w oparciu o kadrę Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie oraz innych specjalistów,
prowadzenie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zwłaszcza wśród
absolwentów i ludzi młodych ; opracowanie programu specjalnego, mającego na celu
ograniczenie bezrobocia i jego negatywnych skutków. Bezrobocie współistnieje w
silnej korelacji z ubóstwem i patologią w rodzinie oraz w środowisku rówieśniczym.

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO ZAPOBIEGAWCZYCH W RAMACH STRATEGII
BEZPIECZEŃSTWA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

5.1 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCU
ZAMIESZKANIA.
Problemy:
Utrzymujące się zagrożenie przestępczością pospolitą, występujące zjawiska zachowań
chuligańskich i patologicznych.
 Wzrastające zagrożenie przestępstwami popełnianymi przez osoby pozostające pod
wpływem alkoholu czy narkotyków.
 Anonimowość, bierność, brak poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, dające
„nieme przyzwolenie” na popełnianie przestępstw i wykroczeń.
 Niewłaściwa organizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz osiedli
sprzyjające zachowaniom aspołecznym, popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
 Brak stałej współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami i organizacjami.

 Wciąż zbyt niski poziom zaufania społeczeństwa do formacji ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego, zbyt mała gotowość do uczestniczenia w przedsięwzięciach
partnerskich.
 Funkcjonowanie licznych lokali gastronomicznych czy sklepów nocnych, które często
są ogniskami zachowań patologicznych lub zakłóceń porządku publicznego.
 Mała efektywność służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo na
obszarach kolejowych zwłaszcza w rejonach dworców PKP.
 Niespójna organizacja i dyslokacja patroli Policji i Straży Miejskiej, wynikająca m.in.
z braku pełnienia służby strażników w godzinach nocnych i okresach świątecznych.
Zadania
 Stała analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnych pod
względem bezpieczeństwa.
 Kontynuowanie i uściślenie współpracy Policji ze Strażą Miejską i innymi
podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 Zintegrowana organizacja i dyslokacja służby:
- oparta na analizach, uwzględniających dane i doświadczenia różnych komórek
organizacyjnych Policji, oraz na mapach zagrożeń, opracowanych wspólnie z
podmiotami pozapolicyjnymi, a zawierających informacje m.in. uzyskane w wyniku
konsultacji społecznych, badań potrzeb oraz problemów społeczeństwa,
- zapewniająca koordynację działań poszczególnych komórek organizacyjnych Policji,
- zapewniająca komunikację między różnymi instytucjami i podmiotami działającymi
na rzecz bezpieczeństwa w celu wspólnego planowania i koordynacji działań oraz
oceny osiągniętych efektów.
 Zwiększanie liczby patroli Policji i Straży Miejskiej i formacji SUFO w tych
miejscach i czasie, gdzie są najbardziej potrzebne m.in. poprzez zakup etatów
dzielnicowych przez samorządy lokalne oraz środków transportowych.
 Rozbudowa już istniejącego monitoringu wizyjnego miasta Zawiercie oraz
inicjowanie tej formy zabezpieczenia technicznego w pozostałych gminach powiatu.
 Wzmocnienie roli dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji, położenie
szczególnego nacisku na profesjonalne przyjmowanie zawiadomień
o przestępstwach i wykroczeniach, w tym naruszeniach porządku publicznego,
zachowaniach i czynach patologicznych.
 Uaktywnienie dzielnicowych, jako policjantów pierwszego kontaktu z obywatelami,
którzy identyfikują lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
przedstawicieli instytucji pomocowych i społecznych.
 Budowa lokalnych systemów powiadamiania o zagrożeniach, patologiach z
wykorzystaniem: rad osiedli, sołtysów na obszarach wiejskich, korporacji
taksówkowych, SOK, GJ GOPR, WOPR, PSP, OSP, ZHP, wolontariuszy, itp.
 Podniesienie jakości realizacji zadań służb prewencji poprzez:
- wzmocnienie systematycznego nadzoru służbowego jako stałego elementu
organizacji służby, w tym podniesienie jakości odpraw do służby,
- stanowcze piętnowanie i eliminowanie przypadków patologii, bierności i braku
reakcji na zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 Zwiększenie odpowiedzialności Policji (przy zachowaniu integralności i spójności
formacji) oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i
porządku.
 Kontynuowanie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży
alkoholu pod względem: posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, spełniania norm










sanitarno-epidemiologicznych i budowlanych (konieczna dalsza współpraca Policji z
administracją samorządową, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, PIH,
PINB itd.).
Przygotowanie i promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni
publicznych, a zmniejszających anonimowość, takich jak: promowanie tzw.
bezpiecznej architektury, oświetlenia, oznakowania informacyjnego.
Wspieranie i promowanie działań budujących więzi społeczne po przeprowadzeniu
ogólnopolskich kampanii społecznych w ramach Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Szersze korzystanie z inicjatyw Banku Dobrych Praktyk.
Organizacja konferencji i seminariów promocyjnych i edukacyjnych na temat
bezpieczeństwa.
Prowadzenie edukacji na rzecz bezpieczeństwa wśród lokalnych społeczności.
Inicjowanie przez dzielnicowych przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa
w dzielnicach.
Rozpowszechnienie na łamach internetu skutecznych metod i środków technicznego
zabezpieczania mienia (np. znakowanie).
Zacieśnienie współpracy Policji z podmiotami odpowiedzialnymi za organizację i
bezpieczeństwo w trakcie imprez masowych.

Podmiot odpowiedzialny: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu
Podmioty współpracujące: rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe, wydziały edukacji,
dyrektorzy i pedagogowie szkół, sołtysi na obszarach wiejskich, PKP, SOK, GJ GOPR,
WOPR, PSP, OSP, ZHP, wolontariusze.
5.2 W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA DEMORALIZACJI I
PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH – BEZPIECZEŃSTWO
W SZKOLE.
Problemy






Przestępstwa i wykroczenia w szkołach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie szkół.
Dostęp do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym.
Niezadowalający stan współpracy osób, a także instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo w środowisku szkolnym, a zwłaszcza na linii: dyrekcja - nauczyciele
– uczniowie – rodzice - Policja.
Tolerancja wśród uczniów dla zachowań patologicznych.

Przestępczość nieletnich zmierza w kierunku brutalizacji popełnionych czynów
karalnych, organizowania się w grupy przestępcze, w skład których wchodzą osoby dorosłe.
Czyny karalne popełnione przez nieletnich charakteryzują się zwiększaniem ciężaru
gatunkowego, obniżeniem wieku nieletnich sprawców i działaniem w warunkach recydywy.
Odnotowane są przypadki ucieczek z domów rodzinnych i placówek opiekuńczych,
narkomanii, alkoholizmu, przynależności do subkultur młodzieżowych , prostytucji i innej
patologii społecznej, której geneza ma źródła w:
 sytuacji rodzinnej – warunki materialne, znęcanie się i przemoc w rodzinie, słaba więź
pomiędzy poszczególnymi jej członkami, brak zainteresowania rodziców dziećmi,
przestępczość i alkoholizm opiekunów, konflikty rodzinne,
 problemach środowiskowych – bezrobocie, niewłaściwe wzorce tak rówieśników jak i
osób dorosłych, pauperyzacja społeczeństwa, niedostateczny poziom zorganizowania

czasu wolnego dzieci i młodzieży, niewłaściwe wzorce do naśladowania przez
nieukształtowane emocjonalnie dzieci,
 problemach szkolnych – niepowodzenie w nauce.
KIERUNKI DZIAŁAŃ
Celowym jest zdynamizowanie działań wychowawczych prowadzonych przez Policję
(asystentów do spraw nieletnich, dzielnicowych), pedagogów szkolnych, nauczycieli,
rodziców. W zakresie obowiązków Policji, asystenci do spraw nieletnich i dzielnicowi
prowadzą spotkania i prelekcje z uczniami, nauczycielami, rodzicami i pedagogami. Takie
spotkania należy jeszcze częściej przeprowadzać poruszając tematy z zakresu prewencji
kryminalnej, narkomanii, negatywnego wpływu przynależności do nieformalnych grup
młodzieżowych i sekt religijnych, odpowiedzialności karnej, negatywnych skutków picia
alkoholu, palenia papierosów. Zagadnienia te winny być omawiane również przez pedagogów
szkolnych, nauczycieli , rodziców i konsultantów z wyspecjalizowanych poradni. Edukacją
prewencyjną powinno się objąć dzieci w wieku przedszkolnym, gdzie spotkania prowadzić
będą policjanci i personel wychowawczy przedszkoli. Tematycznie włączyć należy podstawy
z zakresu przepisów ruchu drogowego. Niezbędnym elementem tych działań jest ulotka,
plakat, broszura.
Elementem programu jest szeroka współpraca z instytucjami zajmującymi się
wychowaniem dzieci i młodzieży to jest: szkołami, kościołami, ZHP, TPD , organizacjami
sportowymi, klubami osiedlowymi, MOK, administracjami osiedli, Policją, Strażą Miejską ,
świetlicą środowiskowa, Wydziałem Edukacji Starostwa i UM, Poradnią Pedagogiczno –
Psychologiczną, GKRPA.
Zjawiskiem negatywnym w zachowaniu dzieci i młodzieży jest fakt spędzania wolnego
czasu na terenie osiedla i ulicy w formie niezorganizowanej. Dzieci i młodzież pozbawione
opieki organizują się w nieformalne grupy, w tym przestępcze, które stwarzają zagrożenie dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Okolicznością determinującą takie ich działanie jak
wandalizm i czyny o charakterze chuligańskim, jest fakt coraz częstszego sięgania młodzieży
po alkohol i narkotyki. Takie grupy młodzieży często z nudy i w celu zaimponowania
pozostałym rówieśnikom niszczą mienie komunalne, zanieczyszczają klatki schodowe,
dewastują zieleń. Część z nich przejawia swą frustrację w dokonywaniu czynów
przestępczych i chuligańskich. Zjawiska te doprowadzają do tego, że społeczeństwo na co
dzień spotyka się z agresją tak słowną jak i czynną. Tworzy to poczucie zagrożenia
zmniejszające poczucie bezpieczeństwa.

Zadania






Rzetelna analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego w oparciu m.in.
o tzw. „trójki”, w których udział bierze przedstawiciel Policji, kuratorium i prokurator.
Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w bezpośrednim
otoczeniu szkół.
Zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie mechanizmów współpracy dyrekcji
(nauczycieli) – rodziców – uczniów i Policji wraz ze strażami gminnymi (miejskimi)
w zakresie bezpieczeństwa w szkołach.
Zwiększenie skuteczności ochrony szkół:
- powiązanie odpowiedzialności policjantów i strażników miejskich za poszczególne









rejony szkolne,
- upowszechnienie wizyjnego monitorowania wejść do szkół i placówek oświatowych
dla dzieci i młodzieży.
Konsekwentne reagowanie na patologie – budowanie przekonania, że nie są one
tolerowane.
Ograniczenie dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym.
Systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich okolic, w
szczególności dróg do i ze szkoły.
Podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w szkole wśród pielęgniarek
środowiska nauczania i wychowania oraz higienistek szkolnych.
Upowszechnienie w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych na
wyeliminowanie agresji wśród młodzieży oraz używania przez nią substancji
psychoaktywnych (alkohol, narkotyki).
Wykorzystanie środków masowego przekazu w celu promowania prospołecznych
wzorców zachowań.

Sposoby realizacji zadań
 Tworzenie grup problemowych szkolnych – łączących dyrekcje szkół, nauczycieli,
rodziców, Policję i Straż Miejską:
- dokonujących wspólnych analiz zagrożeń,
- wypracowujących szkolne programy bezpieczeństwa,
- oceniających stan bezpieczeństwa szkoły i okolicy.
 Inicjowanie i prowadzenie badań dotyczących bezpieczeństwa szkolnego.
 Promowanie skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa szkolnego.
 Kontynuowanie programu „Bezpieczna Szkoła”.
 Propagowanie idei spędzania spędzania wolnego czasu w sposób wolny od patologii.
Podmiot odpowiedzialny: Naczelnicy Wydziałów Edukacji, Komendant Powiatowy
Policji.
Podmioty współpracujące: jednostki samorządu terytorialnego, Starostwo Powiatowe,
Urzędy Miast i Gmin, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna, Gminne Komisje
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ZHP, katecheci.

5.3 W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Problemy
 Brak reakcji, bierność i tolerancja dla przemocy w rodzinie i zachowań
patologicznych.
 Niewystarczająca aktywność instytucji odpowiedzialnych za ustalenie potrzebujących
pomocy oraz pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.
 Niska koordynacja współpracy instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie przemocy
w rodzinie.
 Wciąż niewystarczający poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach,
reakcjach i działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie.

Zadania
 Promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego (opartych na wzajemnej
pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez
przemocy itp.).
 Edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie procedury prawnej.
 Zwiększenie skuteczności procedury Niebieskich Kart oraz zacieśnienie współpracy
instytucji i organizacji społecznych świadczących pomoc prawną, psychologiczną i
socjalną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 Organizowanie szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad ograniczeniem
zjawiska.
 Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
 Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań w zakresie szkoleń, poradnictwa,
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
 Podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w rodzinie wśród personelu
pedagogicznego szkół i placówek oświatowych.
 Kontynuowanie programu „Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
 Propagowanie wiedzy na temat instytucji pomocowych m.in. o „Niebieskiej Linii”,
Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny, Świetlicy Środowiskowej.
 Rozważenie możliwości utworzenia na terenie powiatu Izby Wytrzeźwień.
Podmiot odpowiedzialny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki pomocy
społecznej.
Podmioty współpracujące: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, ZLA, Wydziały
Edukacji, Wydział Zdrowia, Parafie Kościelne, GKRPA, kuratorzy sądowi.
5.4 W ZAKRESIE OGRANICZENIA NARKOMANII
Problemy
Przestępczość „narkotykowa” związana jest z nielegalnym wytwarzaniem,
przetwarzaniem, przerabianiem środków odurzających, a także posiadaniem,
przechowywaniem, zbywaniem przyrządów.
Skutkiem przyjmowania substancji psychoaktywnych może być uzależnienie:
- fizyczne,
- psychiczne,
- społeczne człowieka.
Narkotykami najbardziej popularnymi są: marihuana, amfetamina, heroina. Często
substancją inicjacyjną są kleje i rozpuszczalniki. Najbardziej niebezpiecznymi zjawiskami są
rozpowszechnione wśród młodzieży poglądy o tzw. „miękkich narkotykach”, nie
uzależniających w sytuacji krótkotrwałego kontaktu z narkotykami oraz możliwości
samowyleczenia.
Zadania
 kontynuowanie badań ankieterskich pozwalających na określenie rozmiarów











i uwarunkowań zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz obrazu społecznego
przyzwolenia dla zjawiska ,
upowszechnienie wśród nauczycieli, rodziców oraz policjantów identyfikatora uzależnień
opracowanego przez pracowników Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień od środków
psychoaktywnych co pozwoli na formułowanie trafnych diagnoz identyfikacyjnych osób
przyjmujących substancje psychoaktywne,
wykorzystanie psa służbowego o specjalności wyszukiwania zapachów środków
narkotycznych do bieżącej pracy w zakresie stałego rozpoznawania i eliminowania
przestępczości narkotykowej, w tym na terenie placówek szkolnych,
rygorystyczne przestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przez
instytucje odpowiedzialne za realizację ustawy,
prowadzenie przez asystentów ds. nieletnich oraz specjalistów w dziedzinie profilaktyki
narkomanii (lekarzy, pedagogów, psychologów ) spotkań z młodzieżą, rodzicami i
nauczycielami,
uruchomienie w zawierciańskim szpitalu oddziału detoksykacyjnego,
zintensyfikowanie szkoleń prowadzonych przez Konsultanta ds. Uzależnień w zakresie
terapii uzależnień, opracowanie ulotki – informatora z wykazem punktów i placówek
leczenia uzależnień dla dorosłych i młodzieży,
wprowadzenie monitoringu i identyfikatorów dla uczniów i personelu placówek
szkolnych,
tworzenie atrakcyjnych ofert spędzania czasu wolnego dla młodzieży.

Podmiot odpowiedzialny: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu.
Podmioty współpracujące: Wydziały Edukacji, Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i
Gmin, ZLA, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień od Środków Psychotropowych, MOPS,
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, kuratorzy sądowi, Straż Miejska, stowarzyszenia
pozarządowe.
5.5 BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH KOMUNIKACJI
PUBLICZNEJ
Problemy
 Utrzymujące się zagrożenie przestępczością pospolitą na szlakach drogowych i
kolejowych, zwłaszcza zwiększenie się liczby:
- przestępstw pospolitych, w tym kradzieży kieszonkowych,
- zakłóceń porządku publicznego, w szczególności zachowań
chuligańskich,
- wybryków grup młodzieżowych na dworcach, stacjach i przystankach
autobusowych kolejowych.
 Zagrożenie przestępczością, wykroczeniami oraz innymi zjawiskami
nieakceptowanymi społecznie w środkach komunikacji miejskiej:
- rozbojami, kradzieżami, wymuszeniami rozbójniczymi,
- wandalizmem, dewastacją,
- agresją słowną (wyzwiska, zaczepki).
 Zakłócenia porządku podczas przemieszczania się uczestników imprez masowych
(festiwale, koncerty, imprezy sportowe).
 Zagrożenie dla bezpieczeństwa wielu osób spowodowane kradzieżami i dewastacją
elementów infrastruktury środków komunikacji publicznej.

Zadania
 Analiza zagrożeń przeprowadzona wspólnie przez Policję, Straż Miejską,
administrację odpowiedzialną za transport, straż ochrony kolei, spółki kolejowe ustalenie szlaków, miejsc, czasu i charakteru najpoważniejszych zagrożeń.
 Dokonanie podobnej analizy publicznej komunikacji miejskiej we współpracy z
administracją samorządową i przy wykorzystaniu opinii mieszkańców.
 Organizacja służby adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń. Wykorzystanie
Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej i formacji SUFO do realizacji zadań w
dziedzinie ochrony bezpieczeństwa.
 Systematyczne ocenianie efektów działań i dokonywanie ewentualnych korekt.
 Promowanie technicznych środków wspierających bezpieczeństwo (np.
komunikacyjnych systemów antynapadowych).
Sposoby realizacji zadań
 Realizacja zadań zawartych w „Porozumieniu o współdziałaniu w zakresie strategii
zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych”, zawartego
pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży
Granicznej, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej a Spółką PKP SA. 6
lipca 2004 roku.
 Prowadzenie nasilonych akcji zwalczania przestępstw i patologii w środkach
komunikacji publicznej (wywiadowcy, funkcjonariusze umundurowani), we
współpracy z przewoźnikami w takim czasie i w takich miejscach, gdzie zagrożenia
występują najczęściej, m.in. w weekendy itd.
 Wprowadzanie skutecznych metod i środków technicznego zabezpieczenia mienia (np.
znakowanie elementów infrastruktury, instalowanie monitoringu wizyjnego w
pojazdach i na dworcach, zapewnienie środków łączności) z jednoczesną kontrolą, np.
punktów skupu metali kolorowych lub złomu w celu zlikwidowania paserstwa (np.
propagowanie systemu identyfikacji mienia DNA Program).
 Wykorzystanie Straży Ochrony Kolei w ochronie przed przestępczością szlaków
kolejowych a zwłaszcza CMK.
 Budowa sprawnego powiadamiania o zagrożeniach i patologiach w środkach
komunikacji publicznej, przy wykorzystaniu środków technicznych, z udziałem
przewoźników:
- organizacja szkoleń dla pracowników komunikacji publicznej o reagowaniu na
zagrożenia i patologie.
Podmiot odpowiedzialny: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu.
Podmioty współpracujące: SOK, PKS, MPK, PKP S.A., przewoźnicy kolejowi, formacje
SUFO, samorządy lokalne.
5.6 W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU
DROGOWYM
Problemy
 Duża liczba wypadków drogowych, szczególnie ze skutkiem śmiertelnym.

 Duża ilość przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub innego
podobnie działającego środka.
 Nadmierna prędkość pojazdów i liczne przypadki nieużywania pasów bezpieczeństwa.
Jednym z ważnych czynników poprawy bezpieczeństwa publicznego, jest zapewnienie
przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a co za tym idzie ograniczenie negatywnych
zdarzeń drogowych, zmniejszenie ilości ofiar i strat materialnych.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinna być traktowana w niniejszej
strategii jako jeden z istotnych elementów wpływających na bezpieczeństwo w naszym
powiecie. Ma to szczególne znaczenie w dobie wzrostu ilości rejestrowanych samochodów.
Zadania
 Zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach, szczególnie w
rejonach zagrożonych i o dużym natężeniu ruchu.
 Kontynuowanie działań z zakresu rygorystycznej kontroli technicznej pojazdów.
 Intensyfikacja kontroli przewoźników pod względem przestrzegania przepisów ustawy
o transporcie drogowym (kontynuowanie współpracy Policji z Inspekcją Transportu
Drogowego).
 Edukacja w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu
drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego
ruchu.
 Upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z zakresu udzielania pierwszej
pomocy.
 Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 Udział w ogólnopolskich i wojewódzkich akcjach prewencyjno – restrykcyjnych,
m.in. „Trzeźwość”, „Radar”, „Pieszy”, „Bezpieczna Droga do Szkoły”, „Znicz” itp.
 Publikowanie wizerunków nietrzeźwych kierujących na łamach internetu na podstawie
orzeczonych wyroków sądowych.
 Dokonanie lustracji elementów infrastruktury drogowej przez przedstawicieli Policji,
Zarządów Dróg, samorządowców, przedstawicieli administracji terenowej mającej na
celu opracowanie katalogu miejsc, problemów i sposobów ich rozwiązania
dotyczących remontu, budowy lub modernizacji dróg objazdowych, obwodnic,
parkingów, skrzyżowań i przejść bezkolizyjnych.
Podmiot odpowiedzialny: Komendant Powiatowy Policji.
Podmioty współpracujące: Starosta, Prezydent Miasta Zawiercie, Burmistrzowie i Wójtowie
miast i gmin powiatu, zarządy dróg, Straż Miejska, stacje diagnostyczne, samorządowcy i
mieszkańcy, szkoły.

6. FINANSOWANIE STRATEGII
Finansowanie zadań i przedsięwzięć ujętych w Strategii Bezpieczeństwa zostanie
rozłożone na cały okres realizacji. Szereg z nich realizowanych w ramach Strategii wpisuje
się w zadania poszczególnych podmiotów realizowanych w ramach ustawowej i statutowej
działalności. Koniecznym jest stworzenie mechanizmu finansowego przeznaczonego na
realizację zakładanych celów i zadań.

7. DZIAŁANIA NA RZECZ PROPAGOWANIA STRATEGII
Podmioty uczestniczące w realizacji zadań powinny na swoich stronach internetowych
zamieszczać materiały edukacyjne i promocyjne dotyczące poszczególnych obszarów
Strategii. Poprzez rzeczników prasowych na łamach mediów prowadzić należy kampanię
reklamową Strategii Bezpieczeństwa powiatu zawierciańskiego.

Wyk. JP/TC

HARMONOGRAM
REALIZACJI PRIORYTETÓW STRATEGII
BEZPIECZEŃSTWA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
NA LATA 2007 - 2010

L.p CEL
DZIAŁANIA
I.

Ograniczyć tempo
wzrostu
przestępczości
pospolitej a w
szczególności:
- włamań do
samochodów
- włamań do piwnic
- włamań do
domków
letniskowych i altan
- włamań do
obiektów
handlowych i
użyteczności
publicznej
- kradzieży
napowietrznych linii
energetycznych i
telekomunikacyjnych
- kradzieży na
obszarach
kolejowych

PRZYCZYNY
POWSTAWANIA

MOŻLIWOŚCI
PRZECIWDZIAŁANIA

1.Niewystarczająca ilość
parkingów
strzeżonych
2. Brak dodatkowych
zabezpieczeń
pojazdów
3. Pozostawianie
wartościowych rzeczy
w pojazdach
4. Niedostateczne
oświetlenie miejsc
parkowania
5. Niedostateczne
techniczne
i osobowe
zabezpieczenie
obiektów
6. Ustronność miejsc
lokalizacji
7. Łatwość zbycia

1. W oparciu o sporządzane
analizy dyslokować służby
według zagrożenia.
2.Poprawić rozpoznanie
środowisk złodziei i paserów.
3. Wnioskowanie do
administratorów budynków o
eliminowanie stwierdzonych
nieprawidłowości w
zabezpieczeniu technicznym
budynków.

skradzionych
przedmiotów i
możliwości szybkiego
zysku
8. Brak reakcji
społecznej

PARTNERZY

Administracje
Domów
Mieszkalnych,
agencje ochrony
osób mienia,
Towarzystwa
Ubezpieczeniowe,
Straż Miejska i
Gmina, SOK

OKRES
WYKONAWCY
REALIZACJI
2007- 2010

KPP Zawiercie i KP,

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
Administracje Domów
Mieszkalnych, agencje
ochrony osób mienia,
Towarzystwa
Ubezpieczeniowe, Straż
Miejska i Gmina, SOK

4. Wnioskowanie do Zarządów
Miast i Gmin o zwiększeni
ilości parkingów strzeżonych
oraz uzupełnienie oświetlenia
miejsc szczególnie zagrożonych

Administracje
2007 – 2010
Spółdzielni
Mieszkaniowych
Straż Miejska, Rady
Gmin i Osiedli,
WGK UM i UMiG.

5. Inspirowanie i
upowszechnianie nowych metod
technicznych zabezpieczenia
mienia

Agencje
Ubezpieczeniowe,
Agencje Ochrony
Osób i Mienia,

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
administracje
Spółdzielni
Mieszkaniowych
Straż Miejska, Rady
Gmin i Osiedli, WGK
UM i UmiG.
KPP Zawiercie i KP,
Agencje
Ubezpieczeniowe,
Agencje Ochrony Osób i
Mienia,

UWAGI

6. Inicjować powstanie i
Rada Powiatu, Rada 2007 – 2010
rozbudowę sieci kamer
Miasta, Rady Gmin.
przemysłowych na terenie
Zawiercia, Łaz i Szczekocin w
miejscach nasycenia placówkami
handlowymi i zagrożonych
przestępczością

KPP Zawiercie i KP,
Rada Powiatu, Rada
Miasta, Rady Gmin.

7. W okresie wzmożonego ruchu
turystycznego utworzyć patrol
rajdujący działający na terenie
Jurajskiego Parku
Krajobrazowego z udziałem
Ratowników GOPR

Straż Miejska
w Zawierciu
Straż Gminna
w Łazach, GJ
GOPPR.

KPP Zawiercie i KP,
Straż Miejska
w Zawierciu
Straż Gminna
w Łazach, GJ GOPPR.

8. Poprzez lokalne media
prowadzić stałą akcję
propagandową o występujących
zagrożeniach, sposobach
przeciwdziałania i potrzebie
współpracy z Policją.

Radio Katowice
2007 – 2010
o/Zawiercie, prasa
lokalna i regionalna

KPP Zawiercie i KP,
Radio Katowice
o/Zawiercie, prasa
lokalna i regionalna.

9. Inspirowanie administratorów
sieci energetycznych,
telekomunikacyjnych i PKP do
technicznego monitorowania
linii i przekazywania
natychmiastowych informacji o
zaistniałych
kradzieżach.

Zakład
Energetyczny,
Zakład
Telekomunikacji,
PKP S.A. Łazy i
Zawiercie.

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
Zakład Energetyczny,
Zakład
Telekomunikacji, PKP
S.A. Łazy i Zawiercie.

10. Aktualizować wykazy osób
poszukiwanych przekazując
zadania do Ref. Dzielnicowych,
Sekcji RD, Sekcji Kryminalnej
oraz podległych KP.
Przeprowadzać okresowe
działania wzmożone w ramach

Straż Miejska w
Zawierciu
Straż Gminna
w Łazach

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
Straż Miejska
w Zawierciu
Straż Gminna
w Łazach

2007 – 2010

akcji „Poszukiwana –
Poszukiwany”
11. Nasilać kontrole grupowania
się elementu przestępczego i
chuligańskiego pod sklepami
nocnymi, lokalami
gastronomicznymi, osiedlami
12. Zreorganizować dzielnice
stosownie do występujących
zagrożeń.

II.
Ograniczenie
zjawiska
demoralizacji dzieci i
młodzieży

1. Brak
zagospodarowania
wolnego czasu
nieletnim
2. Brak kontroli i opieki
ze strony rodziców i
opiekunów
3. Łatwość dostępu do
alkoholu oraz środków
odurzających
4. Wzrastająca agresja
wśród młodzieżywybryki chuligańskie
5. Tolerancja dla
negatywnych zachowań
ze strony osób
dorosłych i
przyjmowanie
negatywnych wzorców
społecznych

Straż Miejska w
Zawierciu, Straż
Gminna w Łazach.

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
Straż Miejska
w Zawierciu
Straż Gminna
w Łazach

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
Prezydent Miasta
Zawiercia
Starosta Powiatu.

1. Realizacja programów
profilaktyczno- prewencyjnych

Dyrektorzy szkół
2007 – 2010
Pedagodzy szkolni
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna,
Wydziały Edukacji,
Starostwo –
Pełnomocnik ds.
młodzieży.

KPP Zawiercie i KP,
Dyrektorzy szkół
Pedagodzy szkolni
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna, Wydziały
Edukacji.

2. Kontynuowanie działań
profilaktycznych na rzecz
edukacji dorosłych w kontekście
wychowania dzieci i młodzieży

Kuratorium
2007 – 2010
Oświaty
Dyrektorzy szkół
Pedagodzy szkolni
Poradnia
PedagogicznoPsychologiczna
Punkt Pomocy
Rodzinie, lokalne
masmedia,
organizacje
młodzieżowe Rady
Rodziców, Kościół.

KPP Zawiercie i KP,
Kuratorium Oświaty
Dyrektorzy szkół
Pedagodzy szkolni
Poradnia PedagogicznoPsychologiczna
Punkt Pomocy Rodzinie,
lokalne masmedia,
organizacje
młodzieżowe Rady
Rodziców, Kościół,
Pełnomocnik ds.
młodzieży.

3. Inspirowanie wprowadzania w Dyrekcje szkół
szkołach systemu monitoringu
Rady Rodziców,
oraz identyfikatorów dla
Wydziały
uczniów.
Edukacji.

III
Rosnące zjawisko
obrotu środkami
odurzającymi

1. Szybki zysk
2. Łatwość dostępu do
środków odurzających
3. Mało skomplikowany
proces wytwarzania
4. Duży popyt
5. „Sposób na życie”
6. Mała świadomość
konsekwencji
wynikających z
zażywania

2007 – 2010

Dyrekcje szkół Rady
Rodziców, Wydziały
Edukacji.

4. Rozpoznanie środowisk
młodzieży

Pedagodzy,
2007 – 2010
pielęgniarki szkolne

KPP Zawiercie i KP,
Pedagodzy, pielęgniarki
szkolne

5. Inspirowanie i pomoc w
tworzeniu patroli z udziałem
rodziców

Dyrektorzy szkół
Pedagodzy szkolni,
Rady Rodziców

2007 – 2010

Dyrektorzy szkół
Pedagodzy szkolni,
Rady Rodziców

1. Zorganizować patrole
dzielnicowych i strażników
miejskich w rejonach:
- szkół
- osiedli
- dyskotek
- salonów gier
- klubo- siłowni
- parków i skwerów

Straż Miejska
i Gminna
Pedagodzy szkolni
Rodzice

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
Straż Miejska
i Gminna
Pedagodzy szkolni
Rodzice

2. Kontynuowanie działań
akcyjnych typu „Dealer” „Makkonopie”

Pedagodzy szkolni,
Rodzice, Straż
Miejska
i Gminna, GJ
GOPR.

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
Straż Miejska
i Gminna, GJ GOPR.

3. Poradnictwo edukacyjnoprofilaktyczne w
środowiskach młodzieży i
społeczności lokalnej

Dyrektorzy szkół
2007 – 2010
Pedagodzy szkolni
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Wydziały Edukacji,
Punkt Konsult. ds.
Narkomanii, ZHP,

KPP Zawiercie i KP,
Dyrektorzy szkół
Pedagodzy szkolni
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Wydziały Edukacji,
Punkt Konsult. ds.

GKRPA .

IV.
Zapewnić
bezpieczeństwo w
czasie imprez
masowych

V.

1. Brak właściwej
opieki ze strony
opiekunów i rodziców
nad nieletnimi
2. Nie wywiązywanie
się w dostatecznym
stopniu z nałożonych
obowiązków przez
organizatorów imprez
3. Złe wzorce zachowań
na stadionach
4. Anonimowość
sprawców
przebywających w
grupie

Narkomanii, ZHP,
GKRPA.

4. Pogłębianie rozpoznania
środowisk związanych z
narkotykami

Dyrektorzy szkół
Pedagodzy szkolni
Poradnia
PedagogicznoPsychologiczna
Punkt Pomocy
Rodzinie, Policja.

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
Dyrektorzy szkół
Pedagodzy szkolni
Poradnia PedagogicznoPsychologiczna
Punkt Pomocy Rodzinie

1. Przeprowadzić lustrację
stadionów i boisk
sportowych w celu
sprawdzenia ich
przystosowania do
rozgrywania na nich meczy
piłkarskich.

Prezesi klubów
sportowych,
Dyrektor OSiR,
MOK Gminne
Ośrodki Kultury,
OSP,.organizatorzy
imprez masowych
Straż Miejska
i Gminna.

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
Prezesi klubów
sportowych, Dyrektor
OSiR, MOK Gminne
Ośrodki Kultury, OSP,.
organizatorzy imprez
masowych
Straż Miejska
i Gminna.

2. Egzekwować od
organizatorów zgodnego z
przepisami zabezpieczenia
imprez

Straż Miejska ,
Gminna, Agencje
Ochrony Osób i
Mienia

2007 - 2010

KPP Zawiercie i KP,
Straż Miejska , Gminna,
Agencje Ochrony Osób i
Mienia

3. Udrożnić współpracę z SOK
w zakresie zabezpieczenia
przejazdów kibiców pociągami
na imprezy masowe i sportowe

PKP S.A. SOK.

2001 – 2006

KPP Zawiercie i KP,
PKP S.A. SOK

Media

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,

1. Lekceważenie zakazu 1. Prowadzić działania

Ograniczenie ilości
zdarzeń drogowych z
udziałem pieszych i
nietrzeźwych
kierujących

kierowania pojazdami
po spożyciu alkoholu
2. Niski poziom wiedzy
w zakresie przepisów
ruchu drogowego
3. Nieprzestrzeganie
przepisów ruchu
drogowego
4. Niewystarczająca
infrastruktura dróg w
obszarze zabudowanym

represyjno – kontrolne
ukierunkowane na eliminowanie
z ruchu nietrzeźwych
użytkowników dróg
2. Systematycznie ujawniać i
eliminować z ruchu
nietrzeźwych użytkowników
dróg

Starosta, Prezydent,
Burmistrzowie Miast i
Gmin, Dyrekcje Dróg,
Dyrektorzy Szkół,
Ośrodki szkolenia
Kierowców, Wydziały
Edukacji, media

3. Edukacja najmłodszych
uczestników ruchu
4. Propagowanie bezpiecznych
postaw na drodze poprzez
współprace z masmediami.

Dyrektorzy szkół,
2007 – 2010
Ośrodki Szkolenia
Kierowców,
Wydziały Edukacji,
media

5. Wystąpić o objęcie
całodobowym monitoringiem
newralgicznych skrzyżowań
dróg powiatowych

Starosta Prezydent,
Burmistrzowie
Miast i Gmin,
Dyrekcje dróg.

2007 – 2010

ADM SM.

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
ADM SM.

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
Starosta Powiatu,
Prezydent Miasta,
Burmistrzowie Miast i
Gmin, Wójtowie, Rada
Powiatu, Rada Miasta,
instytucje pozarządowe,
Komisje
Bezpieczeństwa Miast i

6. Inicjowanie budowy przejść
dla pieszych zapewniających
bezpieczne korzystanie z dróg w
rejonie powiatu
zawierciańskiego
7. Wnioskowanie o montowanie
programów zwalniających

VI
Budowanie spójnego
systemu
bezpieczeństwa na
szczeblu powiatu,
gminy i każdego
miasta.

1. Wzrost
przestępczości.
2. Duży udział
nieletnich w
popełnianych
przestępstwach
3. Łatwość dostępu do
alkoholu i innych
używek.

1. Wdrożenie do realizacji
opracowania Strategii
Bezpieczeństwa Powiatu
Zawierciańskiego

Starosta Powiatu,
Prezydent Miasta,
Burmistrzowie
Miast i Gmin,
Wójtowie, Rada
2. Zainicjowanie powołanie przy Powiatu, Rada
Staroście Powiatu i Rady
Miasta, instytucje
Programowej działającej na pozarządowe,
rzecz bezpieczeństwa w celu Komisje

4. Brak spójności w
pozyskiwania środków
działaniu instytucji w
finansowych na realizację
kwestii
założeń programowych, w
bezpieczeństwa.
tym między innymi –
5. Niska świadomość
priorytetów strategii.
społeczna o
możliwościach
3. Opracować lokalne strategie
wspólnego
bezpieczeństwa dla Gmin i
instytucjonalnego
harmonogramy ich realizacji
działania na rzecz
na bazie przedmiotowej
bezpieczeństwa.
strategii i własnych założeń.

Bezpieczeństwa
Miast i Gmin,
Fundacja
„Bezpieczne Miasto
Zawiercie”.

Gmin, Fundacja
„Bezpieczne Miasto
Zawiercie”.
2007 – 2010
KP Łazy i Szczekociny,
Burmistrzowie Miast i
Gmin, Wójtowie,
2007 – 2010

4. Opracować i przedłożyć do
zatwierdzenia uzgodnione
priorytety działania Policji na
rzecz bezpieczeństwa w
gminach powiatu
zawierciańskiego
zawarte pomiędzy Radą
Gminy a Komendantem
Komisariatu Policji w
Łazach i Szczekocinach

KP Łazy i Szczekociny,
Burmistrzowie Miast i
Gmin, Wójtowie,

2007 – 2010
5. Kontynuować przedsięwzięcia Media lokalne
promujące dzielnicowego.
Budować i rozwijać relację
policjant – społeczeństwo.

KPP Zawiercie i KP,

2007 – 2010

VII.

Niedostateczny poziom

6. Informować władze Miast i
Gmin Powiatu
Zawierciańskiego o
możliwości
dofinansowywania Policji na
realizację powyższych celów
strategii

Prezydent Miasta,
Burmistrzowie
Miast i Gmin,
Wójtowie, Rada
Powiatu, Rada
Miasta,

1. Działania informacyjno –

Media, MOPS,

KPP Zawiercie i KP,

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,

Wypracowanie
odpowiedniego
poziomu wiedzy
mieszkańców o
rodzajach, zasięgu,
skutkach i metodach
przeciwdziałania
zagrożeniom – a w
konsekwencji –
ograniczenie ich
negatywnego
wpływu na poziom
bezpieczeństwa.
VIII
Zmniejszenie ilości
wybryków
chuligańskich i
przypadków
dewastacji.
Przełamanie
bierności
mieszkańców wobec
takich zagrożeń.

IX.

świadomości obywateli
edukacyjne o zagrożeniach i
nt. właściwych postaw i
ich unikaniu, skierowane do
zachowań wobec
dorosłych ,dzieci oraz
współczesnych
młodzieży.
zagrożeń.
2. Zapobieganie przemocy w
rodzinie – „Niebieska Karta”.
3. Wzajemna pomoc sąsiedzka –
„Sąsiedzki Czuwanie” –
informowanie służb
porządkowych o
potencjalnym zagrożeniu.

PCPR, GKRPiA,
Wydziały Edukacji,
Organizacje
Pozarządowe,
społeczności
lokalne, Rada
Powiatu, Rada
Miasta i Gmin
Komisje
Bezpieczeństwa.

Media, MOPS, PCPR,
GKRPiA, Wydziały
Edukacji, Organizacje
Pozarządowe,
społeczności lokalne,
Rada Powiatu, Rada
Miasta i Gmin Komisje
Bezpieczeństwa

Nie respektowanie
obowiązujących norm
prawnych w zakresie
utrzymania
bezpieczeństwa i
porządku publicznego.

1. Identyfikacja, zapobieganie i
usuwanie zniszczeń,
nieporządku i dewastacji w
miejscach publicznych

Samorządy lokalne, 2007 – 2010
Zarządy Miast i
Gmin.
Straż Miejska i
Gminna.

2. Zaostrzenie restrykcji w
stosunku do sprawców
dewastacji i wybryków
chuligańskich.
3. Uwrażliwienie mieszkańców
na problem dewastacji –
wdrożenie elementów
programu „Caps”

Sąd Grodzki
Prokuratura
Rejonowa , SOK,
Straż Ochrony
Przyrody.

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
Samorządy lokalne,
Zarządy Miast i Gmin,
Straż Miejska i Gminna,
Kolegium ds.
Wykroczeń, Prokuratura
Rejonowa , SOK, Straż
Ochrony Przyrody, PIH,
Wydziały Handlu, Straż
Miejska i Gminna.

4. Kontrola prawidłowego
prowadzenia działalności
handlowej i usługowej
(targowiska, bazary, handel
uliczny).

PIH, Wydziały
Handlu, Straż
Miejska i Gminna.

2007 – 2010

1. Przygotowanie zaplecza

Straż Miejska i

2007 – 2010

Niedostateczna

KPP Zawiercie i KP,

Poprawa
skuteczności
pełnienia służby na
terenach
rekreacyjnych i
trudnodostępnych .
X.
Bardziej efektywne
współdziałanie służb
policyjnych i poza
policyjnych w
zakresie
bezpieczeństwa i
porządku
publicznego.
Szybkie i racjonalne
kierowanie
właściwymi
jednostkami w
zależności od
potrzeb.
XI.
Usprawnienie reakcji
na zagrożenie
klęskami
żywiołowymi i
cywilizacyjnymi.
.

skuteczność i
częstotliwość
patrolowania terenów
trudnodostępnych
(parki, tereny leśne).

lokalowego i technicznego
dla drużyny psów
służbowych celem
podniesienia ich mobilności
na teren całego Powiatu.

Straż Miejska i Gminna,
Rady Gmin.

Gminna, Rady
Gmin.

Niewystarczająca
koordynacja działań
pomiędzy służbami
ratowniczymi (Policją,
Strażą Miejską i
Gminną, Pogotowiem
Ratunkowym,
Gazowym i
Energetycznym).

1. Monitoring miejsc
zagrożonych w siedzibie Straży
Miejskiej
2. Uruchomienie stałej łączności
telefonicznej pomiędzy Policją a
innymi służbami.
3. Uruchomienie łączności
bezprzewodowej na szczeblu:
dyżurny KPP Zawiercie–
dyżurny Straży Miejskiej –
dyżurny PSP
4. Doskonalenie współpracy
służb miejskich na wypadek
zagrożeń w ramach PCZK i OL.

Prezydent Miasta,
Burmistrzowie
Miast i Gmin,
Wójtowie, Rada
Powiatu, Rada
Miasta, Pogotowie
Ratunkowe, Zakład
Energetyczny,
Zakład Gazowy,
PSP, OSP.

2007 – 2010

KPP Zawiercie i KP,
Prezydent Miasta,
Burmistrzowie Miast i
Gmin, Wójtowie, Rada
Powiatu, Rada Miasta,
Pogotowie Ratunkowe,
Zakład Energetyczny,
Zakład Gazowy, PSP,
OSP, WOPR.

Zagrożenia kryzysowe:
- pożar,
- powódź.
- katastrofa
budowlana,
- uwolnienie
toksycznych
środków
przemysłowych,
- inne zagrożenia
cywilizacyjne.

1. Prewencyjne działania
przeciwpożarowe.
2. Prewencyjne działania
przeciwpowodziowe .
3. Ograniczenie zasięgu
zagrożeń poprzez wypracowanie
optymalnych metod kierowania
działaniami podmiotów
biorących udział akcji
ratowniczej, ewakuacji ludności.

PCZKiOL, PSP,
2007 – 2010
Wydziały
adekwatne UmiG,
Straż Leśna,
Ochrona
Środowiska,
Pogotowie
Ratunkowe, GOPR,
WOPR.

KPP Zawiercie i KP,
PCZKiOL, PSP,
Wydziały adekwatne
UmiG, Straż Leśna,
Ochrona Środowiska,
Pogotowie Ratunkowe,
GOPR, WOPR.

