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Wodzisław Śl., dnia 19.05.2010 roku 

 Realizując Uchwałę Nr VIII/100/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia              

31 maja 2007 roku w imieniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego przekazuję 

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. 

 

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego przewidywany do realizacji w latach 2007 do 2010 

zbudowany został w oparciu o elementy programu realizowanego w latach 2003 do 2006, 

oraz rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań “Razem 

bezpieczniej” konstruowanego w myśl załoŜeń wypracowanych przez Radę Ministrów  

w dokumencie „Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015”. Celem głównym programu jest 

„Wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego”. To zadanie 

realizowane jest poprzez: ograniczanie przestępczości i zmniejszenie liczby zagroŜeń, wzrost 

poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, poprawę 

wizerunku instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, zapobieganie patologiom 

społecznym jako zjawiskom  kryminogennym (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie 

itp.), podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i jakości Ŝycia, zwiększanie bezpieczeństwa  

w komunikacji i w ruchu drogowym. 

Powierzenie Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego realizacji określonych w Programie 

(...) zadań wymaga  oddziaływania na wiele płaszczyzn Ŝycia publicznego, co z kolei 

pozytywnie wpływa na integrację działań podmiotów samorządowych, społecznych  

i instytucji mających moŜliwość i obowiązek podejmowania inicjatyw na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Rada Powiatu podejmując uchwałę przyjmującą Program (...), którego głównym 

celem  jest „Wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego” 

wskazała Zarządowi Powiatu następujące kierunki działań: przestępczość, zagroŜenia                     

– sytuacje kryzysowe, infrastruktura drogowa, edukacja i wychowanie, propagowanie 

programu – działania promocyjno-informacyjne.  

 

Skuteczna realizacja załoŜeń programowych wymaga koordynacji działań organów 

powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego jakimi są Policja, StraŜ PoŜarna                    

z organami jednostek administracji samorządu terytorialnego, ich jednostkami pomocniczymi,  
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wspólnotami mieszkaniowymi, organizacjami społecznymi, środowiskami gospodarczymi               

i sportowymi Powiatu Wodzisławskiego.  Dlatego jedno z posiedzeń Komisji było związane 

tematyką dotyczącą zagroŜenia przestępczością narkotykową oraz patologiami alkoholizmem                         

i nikotynizmem występującymi na terenie Powiatu Wodzisławskiego z udziałem 

przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl., Prokuratury Rejonowej              

w Wodzisławiu Śl. kuratora sądowego Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl., jak równieŜ 

pedagogów szkolnych, Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Kierownika 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Celem 

było uzyskanie informacji o rozmiarach zjawiska, jakim są narkomania, alkoholizm                        

i nikotynizm na terenie Powiatu Wodzisławskiego. W wyniku dyskusji padły sugestie                     

dotyczące utworzenia na terenie Powiatu Wodzisławskiego ośrodka socjoterapeutycznego 

związanego z nieletnimi oraz izby wytrzeźwień. 

W trzecim roku realizacji Programu (…) szczególną uwagę skupiono na zadaniu 

związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkołach oraz edukacji i wychowania. 

Podejmowane są róŜnorodne formy działań w celu złagodzenia a w konsekwencji 

wyeliminowania negatywnych zachowań i postaw wśród młodzieŜy szkolnej. W powyŜszych 

obszarach realizowano następujące zadania: 

1. Diagnoza aktualnej sytuacji wychowawczej w szkołach: 

Formy: 

- bieŜące diagnozowanie zagroŜeń i stopnia bezpieczeństwa w szkołach poprzez badania 

ankietowe, wywiady z uczniami i ich rodzicami, których celem było zebranie opinii                   

w zakresie bezpieczeństwa w szkole. 

2. Edukacja w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa (udzielanie pierwszej pomocy, 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przeciwdziałanie uzaleŜnieniom): 

Formy: 

� edukacja w ramach zajęć z przysposobienia obronnego, 

� edukacja w ramach spotkań z pielęgniarką szkolną, 

� zajęcia z zakresu pierwszej pomocy prowadzone przez nauczycieli przysposobienia 

obronnego, 

� zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzone przez policjanta              

z KPP w Wodzisławiu Śl., 

� zajęcia z zakresu profilaktyki nikotynowej prowadzone przez przedstawiciela                  

ze Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina”, 



 3 

� spotkania profilaktyczne dotyczące przestępczości i narkomanii prowadzone przez 

policjanta z KPP w Wodzisławiu Śl., 

� spotkania z pracownikiem PPP na temat profilaktyki narkomanii, 

� prelekcje na temat szkodliwości picia alkoholu prowadzone przez przedstawiciela 

Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego,  

� program profilaktyczno – edukacyjny dla uczniów klas maturalnych „Stres pod 

kontrolą” realizowany przez pedagoga szkolnego, 

� zajęcia profilaktyczne (róŜna tematyka) w ramach lekcji wychowawczych                                 

z wykorzystaniem filmów edukacyjnych 

� szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników szkół 

powiatu wodzisławskiego 

� organizowanie zajęć dotyczących zagroŜeń związanych z korzystania z mediów 

elektronicznych (Internet, telefon komórkowy) 

3. Realizacja szkolnych programów profilaktycznych  

Formy: 

− Programy profilaktyczne: 

o „Być odpowiedzialnym”, 

o „Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu wśród Dzieci              

i MłodzieŜy”, „Narodowy Program Zdrowia”, 

o Program Społeczny „Szkoła bez przemocy”, 

o Szkolne dni profilaktyki: 

� nałogom stop- papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, leki-chemiczna 

pułapka, 

� rozpoznanie zagroŜenia: wybrane patologie społeczne, procedury 

postępowania policji w sprawach nieletnich. Skutki czynów karalnych, 

� sekty- co kaŜdy powinien wiedzieć, 

� bezpieczne wakacje- pogłębianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

medyczno- sanitarnej. 

o Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, 

o Dzień Walki z AIDS, 

o Realizacja programów ogólnopolskich: „Szkoła promująca zdrowie”, „Zielony 

certyfikat”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Baw się i bądź bezpieczny”, „ Szkoła 

z prawami dziecka”. 
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4. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa, 

wychowania i opieki: 

� Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. – (na bieŜąco- 

opiniowanie, doradztwo, konsultacje, pomoc psychologiczna i pedagogiczna, terapia 

indywidualna, rodzinna, zajęcia zawodoznawcze, inne), 

� Komenda Powiatowa Policji - Wydział Prewencji – w zaleŜności od potrzeb 

(profilaktyka oraz w razie interwencji), 

� Sąd Rodzinny i ds. Nieletnich w Wodzisławiu Śl. (profilaktyka), 

� Prokuratura Okręgowa, Rejonowa w Wodzisławiu Śl. (profilaktyka, dostęp do 

informacji oraz edukacja w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych – 

dot. nieletnich oraz pełnoletnich uczniów), 

� Kuratorzy Sądowi ( profilaktyka), 

� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. (opiniowanie, konsultacje, 

doradztwo), 

� Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. (opiniowanie), 

� Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. (preorientacja zawodowa, doradztwo), 

� Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śl.  

(profilaktyka uzaleŜnień, promocja zdrowego stylu Ŝycia), 

� Rybnickie Centrum Kultury (profilaktyka, rozwój zainteresowań – audycje 

umuzykalniające), 

� Ośrodek Terapii UzaleŜnień – Wodzisław Śl. (profilaktyka uzaleŜnień, konsultacje, 

pozyskanie materiałów edukacyjnych), 

� Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach (wolontariat), 

� Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach ( wolontariat), 

� Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Pomocy Społecznej w Gorzycach 

(wolontariat). 

Współpraca z wymienionymi wyŜej instytucjami, organizacjami oraz innymi podmiotami 

przebiegała zaleŜnie od aktualnie panującej sytuacji wychowawczej i dotyczyła często bardzo 

róŜnorodnych aspektów szeroko rozumianego procesu wychowania. Miała ona charakter 

interwencyjny, doradczo- konsultacyjny, opiekuńczy i profilaktyczny. We wszystkich tych 

przypadkach moŜna mówić o stałej a w niektórych przypadkach cyklicznej i systematycznej 

współpracy poprzez konsultacje i poradnictwo fachowe, edukację w zakresie skutków 

prawnych – zachowań patologicznych wśród młodzieŜy oraz organizowanie róŜnych form 

wsparcia dla młodzieŜy dotkniętej niedostosowaniem społecznym. 
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5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych – stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu 

wolnego: 

Formy: 

� koła przedmiotowe, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe, koła zainteresowań, 

� organizacja imprez kulturalno – oświatowych, 

� organizacja wycieczek, wycieczek pieszych i rowerowych. 

6. Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym: 

Formy: 

� informacje przekazywane przez wychowawców na lekcjach wychowawczych                              

i spotkaniach z rodzicami, 

� informacje przekazywane przez pedagoga w trakcie godzin pedagogicznych, 

indywidualnych spotkań i konsultacji dla uczniów, rodziców, 

� informacje o instytucjach wsparcia (adres, telefon). 

7. Edukacja i profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieŜy: 

Formy: 

� edukacja uczniów i rodziców w zakresie identyfikacji zagroŜeń współczesnego świata, 

� projekcja filmów edukacyjnych (lekcja przestrogi), 

� pogadanki w ramach lekcji wychowawczych, 

� spotkania w ramach godzin pedagogicznych z pedagogiem szkolnym, 

� proponowanie rodzicom korzystania z róŜnych form pomocy oferowanych przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl., 

� wczesna interwencja w sytuacjach zagroŜenia uzaleŜnieniem (szkolenie: „Zdrowotne, 

Społeczne i Prawne Skutki UzaleŜnień”. 

8. Działania terapeutyczno- wychowawcze. 

Formy: 

� indywidualna terapia pedagogiczna, 

� kierowanie na indywidualną terapię psychologiczną do Poradni Psychologiczno                         

– Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl., 

� rozmowy z rodzicami, 

� pomoc i wsparcie ze strony wychowawcy, 

� indywidualna opieka pedagogiczna pedagoga szkolnego, 

� organizowanie pomocy koleŜeńskiej, 

� skierowania do Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, 

� zajęcia warsztatowe, 
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� ćwiczenia integracyjne, 

� zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem, 

� warsztaty zawodoznawcze, 

� zajęcia edukacyjne: Stop nałogom – Nałogom powiedz nie, 

� zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowego stylu Ŝycia, 

� propagowanie pozytywnych postaw i wzorców poprzez zachęcanie młodzieŜy do 

aktywności wolontariackiej, 

� organizacja akcji poboru krwi. 

Obecnie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe prowadzone przez 

Powiat Wodzisławski są wyposaŜone w urządzenia do monitoringu wizyjnego. Dzięki temu 

moŜliwa jest obserwacja zachowań postaw uczniów zarówno w szkole, jaki na terenie do 

szkoły przyległym.  

Jednym z celów Programu(…) są takŜe działania skierowane na bezpośrednią                           

i profesjonalną pomoc osobom, które doświadczyły przemocy w środowisku rodzinnym,                 

a tym samym stały się ofiarami przemocy w rodzinie. Takie działania podejmuje Powiatowy 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W swej ofercie placówka 

proponuje pomoc ofiarom, pracę z osobami stosującymi przemoc, a takŜe wsparcie                        

i udzielanie pomocy świadkom przemocy. 

W odpowiedzi na brak reakcji, bierność i tolerancję dla przemocy w rodzinie                             

i zachowań patologicznych, Ośrodek organizuje róŜnego rodzaju spotkania: Grupę Wsparcia 

dla kobiet dotkniętych przemocą domową, Grupę korekcyjno – edukacyjną skierowaną                  

do osób, które nie potrafią poradzić sobie z uczuciem złości oraz spotkania w ramach 

Treningu Zastępowania Agresji, które mają na celu modyfikowanie zachowań młodzieŜy 

przejawiających róŜnego rodzaju zaburzenia oraz naukę samodzielnego kontrolowania 

gniewu. 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jako instytucja 

odpowiedzialna za pomoc ofiarom przemocy w rodzinie oraz ustalenie osób potrzebujących 

pomocy, wywiązuje się ze swojego zadania, poprzez tworzenie programu wspierająco                      

– terapeutycznego, w skład, którego wchodzą: opracowanie diagnozy oraz indywidualnego 

planu pomocy, udzielanie konsultacji psychologicznych, pedagogicznych (wychowawczych) 

oraz prawnych dla mieszkanek Ośrodka oraz Klientów z zewnątrz, a takŜe prowadzenie 

terapii indywidualnej dla ofiar przemocy. Celem w/w działań jest natychmiastowa reakcja na 

zasygnalizowany problem oraz bezzwłoczna, doraźna pomoc osobom jej potrzebującym. 

Ponadto w placówce organizowane są spotkania ojców z dziećmi oraz prowadzone są 



 7 

działania monitorujące sytuację osób po opuszczeniu przez nie Ośrodka.  

W  ramach dobrej, celowej i skutecznej pracy Ośrodek podejmuje współpracę                      

z innymi jednostkami, tj.: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy 

Społecznej, Policją, Prokuraturą, Sądem – Wydziałem Karnym i Rodzinnym, Zespołem 

Kuratorskiej SłuŜby Sądowej, szkołami, Kościołem. Świadcząc pomoc głównie ofiarom 

przemocy w rodzinie, ale takŜe świadkom oraz prowadząc oddziaływania korekcyjno                     

-edukacyjne skierowane do osób stosujących przemoc, PSOW współdziała z instytucjami 

odpowiedzialnymi za zwalczanie i eliminowanie przyczyn i skutków  powstawania przemocy. 

Dodatkowo Ośrodek udziela stosownej pomocy współpracując z instytucjami realizującymi 

procedurę „Niebieskiej Karty”, nawiązując kontakt ze wszystkimi osobami pokrzywdzonymi, 

zachęcając  je do bezpośredniej współpracy oraz przekazując bogatą ofertę PSOW. 

W celu podniesienia poziomu świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, 

reakcjach i działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie Ośrodek podejmuje 

działania profilaktyczne polegające na: organizacji kampanii społecznych, szkoleń                                 

i warsztatów dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, szkoleń dla kuratorów sądowych  

i policji, wydawaniu plakatów, przewodników  i ulotek informacyjnych dotyczących 

działalności PSOW. Działania te mają na celu dostarczyć odbiorcom informacji z zakresu 

wiedzy o zjawisku, charakterze i skutkach przemocy oraz pomóc przełamać utarte mity  

i stereotypy dotyczące zjawiska przemocy.  

Realizując główny cel Programu (…) jakim jest „wzrost realnego bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego”, Zarząd Powiatu pokłada duŜy nacisk na poprawę 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dlatego w ramach działalności statutowej 

zrealizował następujące prace mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

� zimowe utrzymanie dróg (odśnieŜanie oraz usuwanie śliskości na drogach), 

� przycinka oraz wycinka drzew i krzewów przy drogach (usuwanie drzew rosnących zbyt 

blisko krawędzi jezdni oraz drzew obumarłych, stwarzających bezpośrednie zagroŜenie 

dla uŜytkowników drogi jak równieŜ przycinka drzew i krzewów w celu poprawy 

widoczności), 

� utrzymanie, odnowa oraz wprowadzanie nowego oznakowania pionowego i poziomego 

(linie segregacyjne, oznakowanie przejść dla pieszych, wprowadzanie ograniczeń 

prędkości, itp.), 

� zabudowa 4 masztów pod fotoradary (gminy: Godów, Rydułtowy, Radlin i Wodzisław 

Śląski), 

� budowa i remont ok. 6,8 km chodników dla pieszych, 
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� zabudowa ok. 400 mb barier energochłonnych, 

� zabudowa sygnalizacji świetlnej na ul. Traugutta w Pszowie. 

 Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg prowadził i prowadzi na bieŜąco wszelkiego rodzaju 

prace interwencyjne i utrzymaniowe w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej: remonty 

cząstkowe nawierzchni, utrzymanie i konserwacja odwodnienia pasa drogowego oraz 

koszenie poboczy. Prace te równieŜ mają znaczący wpływ na utrzymanie odpowiedniego 

bezpieczeństwa uŜytkowników dróg. 

 NaleŜy równieŜ nadmienić, iŜ na drogach powiatowych obserwuje się zjawisko 

kradzieŜy, w głównej mierze elementów odwodnienia drogi, tj. pokryw studni rewizyjnych 

oraz wpustów ulicznych, co stwarza bardzo duŜe zagroŜenie dla uczestników ruchu. 

Odpowiednie kroki podjęte przez organy ścigania pozwalają na wykrycie sprawców                        

i nakładanie na nich kar pienięŜnych oraz kar pozbawienia wolności, mimo czasami niezbyt 

wysokiej wartości skradzionych przedmiotów. 

Natomiast Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w zakresie 

zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych współpracował z zarządami dróg 

nad programem uspokojenia ruchu i likwidacji miejsc niebezpiecznych (przebudowa                        

i wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ul. Pszowskiej /DW 933/                        

z ul. Matuszczyka w Wodzisławiu Śl.; przebudowa drogi krajowej nr 78 ul. Bogumińska  

w Wodzisławiu Śląskim; przebudowa drogi i likwidacja wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja  

w Skrzyszowie; budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu 

ul. Traugutta w Pszowie; przygotowanie projektu przebudowy skrzyŜowania ul.: Strzelców 

Bytomskich – Jana III Sobieskiego w Rydułtowach na skrzyŜowanie typu rondo) oraz 

opracowywał (skrzyŜowanie drogi powiatowej nr 5055S ul. Powstańców z drogą gminną  

ul. Rogowiec w Bluszczowie; skrzyŜowanie drogi powiatowej nr 5015S ul. Paderewskiego  

z drogą gminną ul. HoŜą i ul. Oraczy w Wodzisławiu Śl.) i zlecał opracowywanie projektów 

stałej organizacji ruchu (oznakowanie ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 3512S od 

granicy powiatu raciborskiego do skrzyŜowania z drogą krajową nr 78 w Gorzycach; budowa 

wzbudzanej sygnalizacji na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Raciborskiej w Gorzyczkach). 

Koordynuje poszczególne etapy realizacji zadania pn.: „UdroŜnienie ruchu w Południowej 

Części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski” (zamknięcie południowej części  

ul. Matuszczyka, całkowite zamknięcie ul. Basenowej).  

Ponadto wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śląskim 

realizowano zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008              

– 2011” (droga powiatowa nr 5044S ul. Wodzisławska w Rogowie i ul. Rogowska                           
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w CzyŜowicach; droga powiatowa nr 5020S ul. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie) oraz 

opracowywano kolejne dokumentacje (droga powiatowa nr 5037S ul. 1 Maja                                

w Gołkowicach). 

RównieŜ na bieŜąco utrzymywana była współpraca z firmą ALPINE m.in. w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z budową autostrady A-1 przebiegającej przez 

teren powiatu wodzisławskiego. Dnia 15 grudniu 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad w Katowicach wypowiedziała umowę Firmie Alpinie Bau  w związku 

z niewykonaniem robót ziemnych i zbrojeniowych zgodnie z harmonogramem. 

Przeprowadzane są kontrole prawidłowości i widoczności oznakowania w miejscach 

przecięcia się budowanej autostrady z drogami publicznymi na tzw. bajpasach (odcinki dróg, 

na których przejazd przez teren budowy został poprowadzony tymczasową drogą równolegle 

do budowanych obiektów mostowych) oraz całkowitych zamknięciach dróg, a takŜe na 

obiektach dopuszczanych do ruchu.  

Pracownicy Wydziału realizują równieŜ zadania poza siedzibą Starostwa uczestnicząc  

w organizowanych przez zarządy dróg wizjach lokalnych, odbiorach wprowadzanych stałych 

organizacji ruchu oraz dokonując przeglądu prawidłowości zastosowania, wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, 

urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Wodzisławskiego.  

W omawianym okresie odbyło się ok. 70 takich spotkań i objazdów. 

Bardzo waŜnym elementem wyeksponowanym w Programie (...), który  

w sposób znaczący moŜe wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu, a który jest 

realizowany przez Zarząd Powiatu, są “zagroŜenia wynikające z sytuacji kryzysowych”. 

Podejmowano działania zapobiegawcze poprzez: organizowanie spotkań, ćwiczeń i szkoleń                 

w zakresie: 

� posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z rocznym planem 

pracy,  

� szkolenia obronne w terminach czerwiec, grudzień 2009 i kwiecień 2010, 

� szkolenia Plan Ewakuacji listopad 2009, 

� ćwiczenia ATP co kwartał, 

� organizowanie spotkań roboczych z przedstawicielami samorządu oraz słuŜb inspekcji, 

straŜy i policji,   
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� bieŜące przekazywanie do gmin oraz WBZiK informacji o zagroŜeniach mogących 

wystąpić na skutek: silnych wiatrów i huraganów, gwałtownych gradów atmosferycznych, 

wahań temperatury, podtopień i powodzi, poŜarów o charakterze lokalnym.   

 Ponadto w przypadku wystąpienia na terenie Powiatu Wodzisławskiego zdarzeń 

stwarzających zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia mieszkańców Powiatu słuŜby powołane do 

działań kryzysowych reagowały w następujących sytuacjach:   

� lipiec 2009 intensywne opady deszczu w wyniku czego wystąpiły lokalne podtopienia            

w Turzy Śl., Olzie, Odrze, Lubomi i Wodzisławiu Śl., wodę z piwnic wypompowywały 

jednostki straŜy poŜarnej, 

� 26 października 2009 w Pszowie na ul. Kolberga cysterna przewoŜąca substancje 

niebezpieczne (gaz propan butan) uderzyła w drzewo i przewróciła się, zabezpieczono 

teren, ewakuowano dzieci z pobliskiej szkoły na czas przepompowywania gazu do innej 

cysterny, 

� w styczniu 2010 r. na skutek intensywnych opadów śniegu wystąpiło zagroŜenie 

bezpieczeństwa w obiektach wielko powierzchniowych i uŜyteczności publicznej, 

wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dokonano kontroli usuwania 

śniegu i sopli lodowych z dachów tych budynków, 

� w dniu 27, 29, 30 kwietnia 2010  r. uczestniczono wspólnie z przedstawicielami gmin oraz 

Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w przeglądach cieków i urządzeń przeciwpowodziowych na terenie 

Powiatu Wodzisławskiego.           

 Ponadto realizując zapisy ujęte w Programie (…) Zarząd Powiatu z inicjatywy 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opracował ankietę na temat stanu bezpieczeństwa                    

i moŜliwości jego poprawy w opinii mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. Ankieta była 

anonimowa i została rozpowszechniona w formie elektronicznej, jak i papierowej, co 

umoŜliwiło dotarcie do szerokiego grona mieszkańców. Badania ankietowe przeprowadzone 

były w okresie od marca do sierpnia 2009 roku. Rozprowadzonych zostało około 1400 ankiet, 

tyleŜ samo otrzymano wypełnionych egzemplarzy, z których po odrzuceniu niekompletnych 

pozostało 1056. Ponadto na stronie internetowej otrzymano 41 wypełnionych ankiet. 

Reasumując wyniki przeprowadzonej wśród społeczności Powiatu Wodzisławskiego ankiety 

moŜna postawić tezę, iŜ rejon Powiatu moŜna uznać za w miarę bezpieczny w sensie poczucia 

bezpieczeństwa ogólnego. Przemawia za tym fakt, iŜ 57,7% obywateli uznało swoją 

miejscowość jako bezpieczną i spokojną, tylko 24% jest odmiennego zdania. Natomiast 

wśród zjawisk w największym stopniu kreujących obawę, a takŜe będących największą 
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uciąŜliwością dla mieszkańców znalazły się – napady, pobicia rozboje (48,6%), zaczepki                  

i agresja ze strony osób nieletnich i młodzieŜy (33,5%), włamania (27,9%) oraz agresja ze 

strony osób nietrzeźwych (27,8%). Jeśli chodzi o miejsca zagroŜone przestępczością, to 

zdecydowana większość ankietowanych wskazuje na bary, puby, dyskoteki i ich okolice 

(47,6%) oraz przystanki komunikacji publicznej, dworce PKS i PKP (45,7%) ale jako 

niebezpieczne są postrzegane teŜ małe lokalne ulice. Analizując wyniki ankiety moŜna 

odnieść wraŜenie, Ŝe respondenci porządek i bezpieczeństwo postrzegają przez pryzmat zadań 

zleconych państwu, nie zaś własnego udziału w kształtowaniu tych stosunków społecznych. 

Natomiast za działania najbardziej poŜądane respondenci wskazali: oświetlenie, wycięcie 

krzaków i uprzątniecie miejsc zagroŜonych (53,9%), monitoring miast i osiedli (44,2%), 

skierowanie do słuŜby większej ilości pieszych patroli policyjnych refundowanych przez 

władze samorządowe (44,1%) oraz poprawę jakości dróg lokalnych i rozwiązań 

komunikacyjnych (43,8). Wnioski wynikające z analizy odpowiedzi zamieszczonych                       

w ankietach zostały przedstawione władzom samorządowym, oraz policji celem 

wykorzystania podczas podejmowania działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

 

Integralną częścią sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego będą 

sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego                    

w Powiecie oraz sprawozdanie o bezpieczeństwie przeciwpoŜarowym                                                

i przeciwpowodziowym złoŜone przez Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 

PoŜarnej.    

 
 


