ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA
OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

NA LATA 2007 - 2012

WOŁÓW

2007

1. Część wstępna
Powiatowy Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa w latach 2007 – 2012
opracowano w celu zapewnienia społeczności Powiatu Wołowskiego podstawowych
warunków ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi w sferze porządku
publicznego. Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego obywatelom jest konstytucyjnym
obowiązkiem państwa. Demokratyczne państwo prawa powinno reagować zarówno na
obiektywne jak i subiektywne potrzeby obywateli w tym zakresie. Dlatego
podstawowym celem działania organów samorządu powiatowego jest zapobieganie i
zwalczanie przestępczości oraz redukowanie strachu przed nią. Ochrona przed
przestępczością oznacza przede wszystkim rozbudowę prawnych możliwości ingerencji
i nadzoru.
Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju każdej
społeczności.
Obserwując tendencje w rozwoju przestępczości niezależnie od występującego
obecnie dosyć wysokiego społecznego poczucia bezpieczeństwa, dla potrzeb programu
zapobiegania przestępczości przyjąć należy, że przestępczość kryminalna jest nadal
groźna. Jak widać w tej grupie dominuje przestępczość przeciwko mieniu, przede
wszystkim zabór cudzej rzeczy dokonany przez kradzież, bądź kradzież z włamaniem.
Zasadnicze źródło zagrożenia tą przestępczością stanowi obok pogłębiającego się
zubożenia społeczeństwa , brak perspektyw życiowych, chęć odwetu, pokazanie się w
środowisku czy też stan psychiczny sprawcy bądź brak pomysłów na zagospodarowanie
czasu wolnego .
Z reguły ma ona charakter okazjonalny, nie występują na naszym terenie
silnie zorganizowane grupy przestępcze, z kolei duża część przestępstw (głównie
poważniejszych kategorii lub generujących poważniejsze straty) jak pokazuje praktyka
popełnianych jest przez sprawców spoza naszego terenu (powiaty Legnica i Lubin) .
Statystycznie najczęściej sprowadza się do kradzieży cudzej rzeczy o nieznacznej
wartości.
Z tym zjawiskiem mamy do czynienia właściwie w każdym miejscu powiatu i w
każdym czasie . W zasadzie każde środowisko społeczne jest narażone na działanie
przestępcze.
Mając na uwadze fakt, że podłożem rozwoju przestępczości są zachowania społeczne
(system funkcjonowania społeczeństwa w danym obszarze) poziom rozwoju różnych
grup społecznych, postęp gospodarczy itp. dlatego też główne kierunki działań
wszelkich instytucji, nie tylko policji , powinny zostać skierowane do obywatela.
Począwszy od działalności profilaktycznej, szkoleniowej, pedagogicznej,
instruktażowej, organizacyjnej a w pewnych koniecznych zjawiskach na działalności
restrykcyjnej kończąc .
„Powiatowy program zapobieganiu przestępczości” ma ograniczyć skalę zjawisk i
zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z
przyjętym przez Radę Ministrów programem ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań „ Razem Bezpieczniej” jak i „Strategią Rozwoju Kraju
2007-2015. Zawiera on także cele policyjnego programu ograniczania przestępczości i
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aspołecznych zachowań w małych i średnich miastach „ Bezpieczne miasta”
opracowany przez Komendę Główną Policji
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 wołowskiego jako dobro wspólne.
Zgodnie z takim poglądem choć system prawa jest konieczny, to najskuteczniejsi
w zapobieganiu przestępczości są czujni i troskliwi sąsiedzi.
Konstrukcja takiego założenia jest jednym ze sposobów dokonywania ustaleń i
podziału kompetencji pomiędzy administrację publiczną i lokalne władze samorządu
powiatowego.

2. Opis sytuacji i przyjętych założeń
Część powiatowego programu, dotycząca opisu sytuacji i przyjętych
założeń, ma na celu zawężenie zakresu zastosowania planu, poprzez dokładne
określenie rodzajów zagrożeń dla których plan jest przewidziany (realizacji tego
zadania służy ocena zagrożeń Powiatu Wołowskiego) oraz sprecyzowanie jakie
właściwości terenu mogą wpływać na działania (realizacji tego zadania służy część
dotycząca położenia administracyjnego oraz ukształtowania terenu).
W formie opisowej przytoczono, w omawianej części, także podstawowe dane
dotyczące obszaru oraz struktury demograficznej ludności Powiatu Wołowskiego.

2.1.Charakterystyka powiatu
Położenie administracyjne. Ukształtowanie terenu
Powiat Wołowski położony jest w północno – zachodniej części województwa
dolnośląskiego.
Administracyjnie graniczy z:
- powiatem górowskim
– od północy,
- powiatem trzebnickim
– od wschodu,
- powiatem średzkim
– od południa,
- powiatem legnickim
– południowego – zachodu,
- powiatem lubińskim
– od zachodu.
Powiat Wołowski zajmuje 675,06 km² i w jego skład wchodzą trzy gminy:
- Brzeg Dolny,
- Wińsko,
- Wołów.
Położenie geograficzne powiatu wołowskiego stanowi powierzchnię obejmującą trzy
mezoregiony fizyczno-geograficzne: Obniżenie Ścinawskie, Wzgórza Trzebnickie oraz
Wysoczyznę Rościsławicką.
Północna i zachodnia część powiatu leży na obszarze Obniżenia Ścinawskiego,
będącego fragmentem doliny rzeki Odra.
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Północna i wschodnia część powiatu leży na obszarze mezoregionu Wysoczyzny
Rościsławickiej, która jest lekko falistą wysoczyzną moreny dennej z lokalnymi
pagórkami kemowymi. Wzniesiona jest na wysokości 145 m n.p.m. o względnych
wysokościach przekraczających 60 metrów.
W północno-zachodniej części powiatu wołowskiego, na terenie gmin Wołów i
Wińsko, znajduje się Park Krajobrazowy - Dolina Jezierzycy. Jest to drugi park po
Ślężańskim Parku Krajobrazowym w tym mikroregionie.
Przy parkowych ciekach zlokalizowane są kompleksy stawów rybnych o łącznej
powierzchni 150 hektarów. Największy kompleks stawów, zajmujący powierzchnię
około 110 hektarów, znajduje się w miejscowości Wrzosy (gmina Wołów).
Warunki klimatyczne
Obszar powiatu wołowskiego zaliczany jest do klimatycznego regionu
nadodrzańskiego wrocławsko-legnickiego. Jest to jeden z najcieplejszych regionów w
Polsce. Charakteryzuje się wysoką średnią roczną temperaturą — powyżej +80 C.
Przeważające kierunki wiatrów, na obszarze powiatu wołowskiego, to wiatry:
zmienne, zachodnie, północno-zachodnie oraz południowo-zachodnie. Ich średnia
prędkość wynosi około 2,8 m/s.
Średnia względna wilgotność powietrza waha się od około 60% (w miesiącu lipcu) do
około 85% (w miesiącu grudniu). Roczna suma opadów wynosi około 550 mm .
Zdarzają się lata mokre, gdzie średnia roczna ilość opadów przekracza 600 mm oraz
lata suche, których opady nie przekraczają 500 mm .
Pokrywa śnieżna występuje najczęściej od listopada do pierwszej dekady kwietnia, z
dużą zmiennością dotyczącą czasu oraz grubości pokrywy śnieżnej w poszczególnych
latach. Zaleganie pokrywy śnieżnej nie przekracza średnio 60 dni.
Charakterystyka demograficzna
Obszar powiatu wołowskiego zamieszkuje 47,7 tyś. mieszkańców.
Gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 73,8 osoby na km2 . W poszczególnych
gminach powiatu wołowskiego przedstawia się ona następująco:
- Brzeg Dolny
– 172,31 osoby na km2,
- Wołów
– 69,45 osoby na km2,
- Wińsko
– 33,77 osoby na km2.

2.2. Ocena zagrożenia Powiatu Wołowskiego
W celu dokonania szczegółowej analizy zagrożeń, dokonano ich podziału,
uwzględniając kryterium sposobu powstania zagrożenia. W konsekwencji ich podział
przedstawia się następująco:
- Katastrofy naturalne.
- Katastrofy techniczne.
- Pozostałe zagrożenia.
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Katastrofy naturalne
Wichury
Wichury występują na trenie powiatu wołowskiego bardzo rzadko. Jednakże w
przypadku wystąpienia obejmują one nie tylko powiat wołowski, ale także powiaty:
- milicki.
- oleśnicki.
- trzebnicki.
Skutki, jakie może spowodować ten rodzaj zagrożenia każdorazowo zależą od
prędkości oraz siły wiatru. W konsekwencji skutkami wichur może być:
- zerwanie linii energetycznych.
- uszkodzenie drzewostanów.
- uszkodzenia budynków mieszkalnych i budowli.
Niejednokrotnie z uszkodzonych obiektów zachodzi potrzeba ewakuacji mieszkańców.
Powodzie i zatopienia
Zagrożenia wodne i powodziowe na terenie powiatu uzależnia się od występujących
na terenie gmin wód powierzchniowych. Szczególny rodzaj zagrożenia występuje dla
Elektrowni Wodnej w miejscowości Wały Śląskie gm Brzeg Dolny, której praca jest
ściśle uzależniona od warunków wodnych (poziom wody, natężenie przepływu w
korycie rzeki). Dla zapewnienia poprawnej pracy hydroelektrowni konieczne jest
zapewnienie odpowiedniego tzw. “poziomu wody górnej”, który (ustalony na podstawie
pozwolenia wodno – prawnego wydanego przez Starostwo Powiatowe w Wołowie)
wynosi 107,5 m n.p.m.. Wysokość ta regulowana jest poprzez odpowiednie położenie
zastaw na jazach usytuowanych przy elektrowni. W przypadku niskiego poziomu wody
jazy spiętrzają wodę na rzece. Cechą charakterystyczną elektrowni jest to, że wlot wody
napędzającej turbiny usytuowany jest po stronie dolnej tzn. “zza elektrowni”. Duże
niebezpieczeństwo dla elektrowni stanowi wysoki poziom wody dolnej, gdyż zatapia
ona niektóre urządzenia od strony wlewowej, co z kolei prowadzi do unieruchomienia
elektrowni. W przypadku wysokiej wody górnej i braku możliwości jej obniżenia (upust
na jazie lub śluzą żeglugową) istnieje niebezpieczeństwo naruszenia konstrukcji
elektrowni spowodowane parciem wody na elementy konstrukcyjne. Jedynym
działaniem profilaktycznym jest w tym przypadku zalanie wnętrza elektrowni w celu
wyrównania ciśnienia statycznego wody. Znaczne niebezpieczeństwo dla budowli
hydrotechnicznych (jazów, śluz, mostów, itp.) występuje w okresie wiosennego spływu
kry lodowej, której nagromadzenie w bezpośrednim sąsiedztwie tych urządzeń
powoduje spiętrzenie wody w rzece. Bieżące utrzymanie i konserwacja jazów należy do
kompetencji RZGW we Wrocławiu.
Wały przeciwpowodziowe chroniące obszary położone wzdłuż Odry zapewniają
utrzymanie wody w obwałowaniach przy przepływie w międzywalu wynoszącym około
1400 m3/s. Rzeki Odra i Jezierzyca
oraz ciek Juszka posiadają wały
przeciwpowodziowe prawo i lewostronne. Maksymalny przepływ przez międzywale
Jezierzycy wynosi około 110m3/s, natomiast wały Juszki obliczone są na przepływ
około 5,5 m3/s. Dane charakterystyczne rzek i cieków na obszarze powiatu zestawiono
w tabeli..
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Tabela Wielkości charakterystyczne dla rzek i cieków
Nazwa rzeki

Długość na obszarze

Tereny zagrożone

powiatu
Odra

65 km

gm. Brzeg Dolny,
Wołów, Wińsko

Jezierzyca

32 km

gm. Wołów, Wińsko

Juszka

24 km

gm. Wołów, Wińsko

Tabela Wykaz miejscowości zagrożonych powodzią w przypadku przerwania
obwałowań na terenie gminy Brzeg Dolny
Miejscowość

Występujące zagrożenie dla:
Zabudowania

Mieszkańcy

Inwentarz

Stary Dwór

40

120

65

Wały Śląskie

40

146

70

Brzeg Dolny

510

1460

50

Pysząca

24

62

30

Pogalewo
Małe

41

123

20

Grodzanów

46

136

90

Pogalewo
Wlk

40

121

40

Na skutek wystąpienia wód z koryta rzeki Odry w gminie Brzeg Dolny
powierzchnia obszarów zagrożonych wyniesie 1000 ha:

łączna

Wykaz miejscowości zagrożonych powodzią w przypadku przerwania obwałowań
na terenie gminy Wołów
Miejscowość

Występujące zagrożenie dla:
Zabudowania

Mieszkańcy

Inwentarz

Prawików

5

25

60

Lubiąż

50

200

31

Gliniany

6

18

77

Dębno

43

200

50

6

Tarchalice

54

205

30

Boraszyn

23

80

23

Na skutek wystąpienia wód z koryta rzeki Odry w gminie Wołów łączna powierzchnia
obszarów zagrożonych wyniesie ok. 2200 ha:
Wykaz miejscowości zagrożonych powodzią w przypadku przerwania
obwałowań na terenie gminy Wińsko
Miejscowość

Występujące zagrożenie dla:
Zabudowania

Mieszkańcy

Inwentarz

Małowice

63

332

400

Iwno

57

181

212

Ninkowice

3

12

12

Orzeszków

118

444

650

Przyborów

49

305

532

Śleszowice

7

21

34

Buszkowice

34

112

76

Budków

53

184

200

Dąbie

21

97

64

Rajczyn

37

153

57

Gryżyce

21

86

43

Wyszęcice

30

289

65

Krzelów

152

782

1100

Młoty

20

68

34

Na skutek wystąpienia wód z koryta rzeki Odry w gminie Wińsko łączna powierzchnia
obszarów zagrożonych wyniesie ok. 7300 ha: Ponadto na terenie gmin Wołów i
Wińsko, przez które przepływają Jezierzyca i Juszka zagrożenia powodziowe występują
głównie na skutek gwałtownego przyboru wód spowodowanego wiosennymi roztopami
pokrywy śnieżnej, obfitych opadów atmosferycznych, oraz tzw. “cofnięcia” wód
stanowiących dopływy rzeki Odry. Zjawisko to wywołane jest przede wszystkim
gwałtownym przyborem wód w rzekach głównych i tym samym spiętrzenie wód w
dopływach (Odra - Jezierzyca - Juszka
.
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Zagrożenia pożarowe
Obszary leśne
Na terenie powiatu wołowskiego występują obszary leśne administrowane przez 3
nadleśnictwa, tj. Wołów, Oborniki Śl. i Góra.
Nadleśnictwo Wołów obejmuje swoim administrowaniem obszar 19 146 ha i w
całości położone jest na terenie powiatu wołowskiego. Struktura zalesienia to 40,8 %
drzewostanu liściastego a 59,2% stanowi drzewostan iglasty. Kategoria zagrożenia
pożarowego I.
Nadleśnictwo Oborniki Śl. administruje na terenie powiatu wołowskiego obszarem o
powierzchni 3 417 ha zlokalizowanym na terenie gminy Wołów i Brzeg Dolny.
Struktura zalesienia to 56,3 % drzewostanu liściastego a 43,7% stanowi drzewostan
iglasty. Kategoria zagrożenia pożarowego II.
Nadleśnictwo Góra administruje obszarem 326 ha zlokalizowanym na terenie gminy
Wińsko. Struktura zalesienia to 23,2 % drzewostanu liściastego a 76,8% to
drzewostan iglasty. Kategoria zagrożenia pożarowego I.
Ze względu na kategorię zagrożenia przyporządkowaną lasom powiatu
wołowskiego, należy stwierdzić że potencjalne zagrożenie pożarowe jest duże.
Występujące duże kompleksy leśne usytuowane blisko siebie tworzą
niebezpieczeństwo szybkiego rozprzestrzeniania się powstałego pożaru. Przykładem
szybkiego rozprzestrzeniania się ognia jest pożar jaki miał miejsce w 1992r., którego
zasięgiem objęte było ponad 600 ha lasu.
Miasta i miejscowości
Starostwo Powiatowe w Wołowie obejmuje swoją administracją trzy gminy
o bardzo zróżnicowanym zagrożeniu pożarowym. Ze względu na niskie
uprzemysłowienie, powiat należy zaliczyć do rolniczo-przemysłowego. Największe
skupisko przemysłu występuje w gminie Brzeg Dolny i ma ona charakter
przemysłowo-rolniczy. Gmina Wołów zaliczona jest jako gmina rolniczoprzemysłowa, a gmina Wińsko jest gminą typowo rolniczą.
W miastach Wołów i Brzeg Dolny oraz miejscowościach Wińsko i Lubiąż przeważa
stara zabudowa, posiadająca palne konstrukcje stropów, klatek schodowych i
dachów. Sprzyja to szybszemu rozwojowi pożarów i zwiększeniu się zagrożenia z
tym związanego. Wyjątkiem od tego są osiedla, bądź pojedyncze budynki budowane
20, 30 lat temu z wykorzystaniem tzw. „wielkiej płyty”. (bloki). Tam zagrożenie
pożarowe jest ograniczane przez niepalne konstrukcje wydzielające poszczególne
mieszkania.
Natomiast we wsiach i przysiółkach zagrożenie pożarowe jest bardzo duże a wynika
to ze specyfiki zabudowań gospodarskich, gdzie główne elementy konstrukcyjne
wykonane są z drewna. Zagrożenie to potęguje również usytuowanie budynków
inwentarskich przy zabudowaniach mieszkalnych i duże skupiska w małych
odległościach od siebie poszczególnych gospodarstw. Zwiększa to zagrożenie
swobodnego rozwoju pożaru i potęguje potencjalne straty.
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Katastrofy techniczne
Transport materiałów niebezpiecznych
W zależności od środka transportu, jakim przewożone są materiały
niebezpieczne transport materiałów niebezpiecznych możemy podzielić na:
- kolejowy.
- samochodowy.
Kolejowy transport materiałów niebezpiecznych
Przez teren powiatu wołowskiego przebiega magistrala kolejowa północ południe
(linia Nr 265 Wrocław - Zielona Góra).
Przy transporcie kolejowym materiałów niebezpiecznych, w przypadku rozszczelnienia
cysterny lub cystern, wystąpić mogą:
- Zagrożenia życia i zdrowia ludzi.
- Zagrożenia życia zwierząt.
- Skażenie środowiska.
- Ograniczenia komunikacyjne.
Przez teren powiatu na odcinku Brzeg Dolny – Ścinawa (długości ok.26 km),
przebiega zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa nr 265 łącząca Górny Śląsk z
portami w Szczecinie. Ponadto w Brzegu Dolnym funkcjonuje bocznica kolejowa o dł.
2 km wykorzystywana przez zakład chemiczny PCC Rokita S.A. Na bocznicy tej
odbywają się różne przetaczania i manewry cysternami kolejowymi przewożącymi
substancje niebezpieczne. Dlatego też miejsce to należy uznać jako szczególnie
niebezpieczne i stwarzające ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej.
Przebieg głównych tras kolejowych na terenie powiatu
Materiały szczególnie niebezpieczne na obszarze powiatu przewożone są
następującymi trasami:
a) Wrocław - Brzeg Dolny - Wołów - Ścinawa - Zielona Góra (tranzyt),
b) Wrocław Brochów - Brzeg Dolny
Struktura przewożonych ładunków przedstawia się następująco:
50 % - ładunki masowe (węgiel, materiały budowlane, złom itp.),
30 % - tabor próżny,
10 % - materiały ropopochodne (RID kl. 3),
10 % - materiały niebezpieczna (RID kl. 1,2,4, 5, 6, 8, 9), w grupie tej znajdują się
średnio 2 - 4 wagony z ładunkiem zaliczanym do materiałów szczególnie
niebezpiecznych.
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Samochodowy transport materiałów niebezpiecznych
Samochodowy transport materiałów niebezpiecznych (TŚP), na terenie Powiatu
Wołowskiego, odbywa się po wyznaczonych trasach. Trasy, którymi przewozi się
toksyczne środki przemysłowe (TŚP) zostały oznakowane specjalnymi znakami
drogowymi..
Układ komunikacyjny 2 miast i większości miejscowości na terenie powiatu nie jest
przystosowany do obsługi ruchu tranzytowego. Brak obwodnic i dróg szybkiego ruchu
wymusza konieczność przejazdu samochodów przez te miejscowości. Nie
przystosowanie ulic do występującego obecnie natężenia ruchu jest często przyczyną
zakłóceń płynności ruchu drogowego. Sytuacja ta ma szczególne znaczenie przy
przewozie materiałów niebezpiecznych do i z zakładów branży chemicznej
zlokalizowanych na terenie gminy Brzeg Dolny. Nasilenie przewozu tych materiałów
związane z funkcjonującymi zakładami, zwiększa jednocześnie prawdopodobieństwo
wystąpienia katastrofy drogowej z jednoczesnym uwolnieniem się substancji
niebezpiecznej do otoczenia.
Najczęściej wykorzystywane drogi przewozu materiałów niebezpiecznych
Tabela
Lp Skąd / przez
.

Nr
drogi

Rodzaj przewożonych materiałów

1.

Ścinawa - Wołów - Oborniki Śl.

340

materiały niebezpieczne klas 2,3,

2.

Ścinawa - Wińsko - Rawicz

337

materiały niebezpieczne klas 2, 3,

3.

Lubiąż - Wołów - Wińsko

338

4.

Prawików - Brzeg Dolny - Pęgów

341

materiały niebezpieczne klas 2,3,4,5,
6, 8
materiały niebezpieczne klas
2, 3, 4, 5, 6, 8

Przez teren powiatu wołowskiego nie przebiega żadna trasa międzynarodowa.
Jest jedna droga krajowa nr 36 i sieć dróg wojewódzkich łączących większe
miejscowości powiatu. Pozostałe drogi to drogi powiatowe, gminne i lokalne, na
których nie ma dużego natężenia ruchu.

Awarie urządzeń z TŚP
Potencjalnym źródłem zagrożenia, zarówno dla ludzi jak i środowiska, są zakłady
produkujące lub używające do produkcji toksyczne środki przemysłowe, które obrazuje
poniżej załączona tabela.
Gmina

Miejscowość

Zakład

10

Brzeg Dolny

Wołów

Brzeg Dolny

Pogalewo W.

PCC „Rokita” S.A.
Vita Polymers Poland Sp. z o.o. Zakład produkcji
pianki.
BOC GAZY Sp. z o.o.
MZCh „Organika” S. A. - Zakład produkcji pianki

Bukowice

Linpac Plastics Production Sp. z o. o.

Wołów

ICM „Meble”

Piotroniowice • Wytwórnia Mas Bitumicznych
Wykaz i charakterystyka materiałów niebezpiecznych produkowanych lub
używanych do produkcji w zakładach na terenie powiatu wołowskiego
Ilość związku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Ilość związku

Nazwa związku

Stan

Numer

chemicznego chemicznego (MG)

chemicznego

skupienia

identyfikacyjny

(MG)

średniodobowa

Acetylen
Akrylan etylenu
Amoniak
Amoniak 25%
Benzen
Chlor
Dwuchloroetan
Dwumetyloamina
Fenol
Fosfor
Kwas siarkowy
Kwas solny 30%
Ług potasowy –

gaz
ciecz
gaz
ciało stałe
ciecz
gaz
ciecz
ciecz
ciało stałe
ciało stałe
ciecz
ciecz

ONZ
1001
1917
1005
2672
1114
1017
1184
1032
1671
2447
1830
1789

maksymalna
1000 m3
30
12
50
580
1537
100
120
205
550
750
746

700m3
15
7
20
270
550
50
60
90
100
375
365

wodorotlenek

ciało stałe

1814

68

24

ciało stałe

1824

4712

910

gaz (ciecz)
ciecz

1077
1595

360
25

300
10

potasowy
Ług sodowy 20%
ciecz –
wodorotlenek

15
16

sodowy
Propylen skroplony
Siarczan dwumetylu

Struktura ładunków przewożonych transportem kolejowym
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Lp.

1.
2.
3.
4.

Nazwa ładunku
Ładunki masowe:
węgiel,
materiały budowlane,
złom.
Materiały ropopochodne
Materiały niebezpieczne, w tym od
2 do 4 wagonów z ładunkiem
materiałów zaliczonych do grupy
szczególnie niebezpiecznych
Tabor próżny

Klasa
zagrożenia
RID

% udział ładunków w
transporcie

-

50

3

10

1,2,4,5,6,8,9

10

-

30

Strefy zagrożenia TSP o maksymalnych, możliwych do przewidzenia
rozmiarach, obejmujących swym zasięgiem ludność poza zakładami pracy.
Podstawą do oszacowania stref zagrożenia jest określenie rodzaju źródła emisji toksycz
nych gazów. W przypadku amoniaku i chloru źródła uwalnianych gazów klasyfikowane
są w sposób przedstawiony w tabeli 7 i 8. Przy szacowaniu obszaru tych stref dla nor
malnych warunków pogodowych przyjęto stosunek długości strefy do jej szerokości
równy 4 : l (długość: szerokość).
Zależnie od kategorii źródła emisji określane są strefy zagrożenia.
W przypadku tych gazów wyróżniamy trzy strefy zagrożenia:
1 – strefa zagrożenia dla życia
2 – strefa zagrożenia dla zdrowia
3 - strefa oddziaływania
Ostatnia z wymienionych stref – strefa oddziaływania jest obszarem na którym mogą
wystąpić podrażnienia oraz pewne nieznaczne oddziaływania tych gazów. Stężenie
gazów w tej strefie jest zbliżone do NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie), natomiast
dla pozostałych stref są znacznie wyższe od NDS.
Stężenia gazu w poszczególnych strefach.
Strefa

Stężenie amoniaku
mg/m³

zagrożenia dla życia

Stężenie chloru
mg/m³

16000

1100

570

87

oddzialywania

19

7

najwyzsze dopuszczalne stężenie

20

1,5

zagrożenia dla zdrowia

Wielkość stref dla źródeł emisji amoniaku.
Długość stref zagrożenia dla:
Kategoria źródła

Wielkość źródła
[kg]

życia
wm
12

zdrowia
wm

oddziaływania
wm

I

<103

II

103-104

III
IV

100

200

2000

200

500

5000

104-105

200

1000

10 000

105-106

200

2000

20 000

V
>106
500
Wielkość stref dla źródeł emisji chloru.

3000

>20 000

Długość strefy zagrożenia dla:
Kategoria Wielkość źródła
źródła
[kg]
I

<103

życia
wm
200

zdrowia
wm
1000

oddziaływania
wm
3000

II

103-104

500

2000

7000

III

104-105

500

3000

20 000

IV

105-106

1'000

5000

>20 000

V
>106
2000
7000
>20 000
W przypadku omawianych gazów kategorie źródeł są w obu przypadkach
identyczne, natomiast strefa zagrożenia jest znacznie większa, dla analogicznej klasy
źródła, w przypadku chloru. Przy szacowaniu wielkości zagrożenia dla określonego
zakładu przyjęto, że przyczyną emisji toksycznego gazu jest awaria największego
zbiornika, w którym znajduje się skroplony gaz. Po określeniu promienia strefy (jej
maksymalnej długości) przedstawiono prawdopodobne parametry obu stref przy
normalnych warunkach pogodowych i prędkości wiatru równej 5m/s.
Pożary
Zagrożeniem pożarowym, które może wystąpić na terenie powiatu wołowskiego
objęte są zarówno budynki mieszkalne, jak i obiekty użyteczności publicznej.
Obiekty użyteczności publicznej, w zależności od zagrożenia, podzielone zostały
na pięć kategorii zagrożeń.
kategoria I
- 87 obiektów (domy towarowe, kina, banki, sale zabaw, obiekty
kultu religijnego, restauracje),
kategoria II
- 19 obiektów (żłobki, przedszkola, domy rencistów),
kategoria III
- 109 obiektów (szkoły, budynki biurowe, ośrodki zdrowia),
kategoria IV
są to budynki mieszkalne ( wysokie – powyżej 55 m, pozostałe
powyżej 55m- kategoria ta na terenie Powiatu Wołowskiego
nie występuje).
kategoria V
- 7 obiektów (biblioteki, domy kultury).
Skutki zagrożenia przy wystąpieniu pożarów są następujące:
- Zagrożenie życia i zdrowia ludzi.
- Straty w mieniu.
- Ograniczenia komunikacyjne.
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Zagrożenia zbiorników paliw płynnych i gazowych
Na terenie powiatu znajduje się: 5 stacji paliw płynnych (usytuowane są na terenie
trzech gmin) oraz 5 stacji paliw gazowych. Stanowią one duże zagrożenie dla życia i
zdrowia ludzi, skażenia terenu, utrudnień komunikacyjnych.
Obiekty w których występują strefy zagrożenia wybuchem
Nazwa zakładu
Stacja paliw
Stacja paliw
Stacja paliw
Stacja paliw PKS
Stacja paliw
Stacja dystrybucji gazu płynnego
Stacja dystrybucji gazu płynnego
Stacja dystrybucji gazu płynnego
Stacja dystrybucji gazu płynnego
Stacja dystrybucji gazu płynnego

Adres
56-100 Wołów ul. Żeromskiego
56-120 Brzeg Dolny ul. Dębowa 1
56-160 Wińsko ul. Szkolna 1
56-100 Wołów ul. Ścinawska 24
56-100 Wołów ul. Leśna
56-100 Wołów ul. Objazdowa
56-100 Wołów ul. Ścinawska 24
56-100 Wołów ul. Wiejska
56-160 Wińsko Boraszyce Wielkie
56-120 Brzeg Dolny ul. Zwycięstwa

Pozostałe zagrożenia
Katastrofy budowlane
Na terenie powiatu istnieje możliwość powstania katastrof budowlanych Zagrożenia
tego typu spowodowane mogą być przez następujące przyczyny:
- Wyeksploatowanie techniczne budynku.
- Brak właściwej konserwacji budynku.
- Awarie instalacji technicznych (gazowej, wodnej, elektrycznej).
- Wady zastosowanych materiałów budowlanych.
- Nieprawidłowości w wykonawstwie budowlanym
- Przeciążenia części budynku,
- Zdarzenia losowe (np. huragany, silny wiatr, obsunięcia się podłoża).
Do skutków spowodowanych tym zagrożeniem zaliczyć należy:
- Zawalenie się konstrukcji budynku
- Zawalenie się klatki schodowej.
- Zawalenie się stropu.
- Wybuch gazu.
- Pęknięcia ścian konstrukcji nośnej na skutek osunięcia się podłoża.
- Ofiary w ludziach.
- Pożary.
- Niebezpieczeństwo ponownego wybuchu gazu.
Miejsca występowania izotopów promieniotwórczych oraz ich
rodzaje.
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Wykaz obiektów, w których zainstalowano czujniki dymu, zawierające izotopy
Am 241 i Pu 239

Lp.
1.
2
3.
4.
5.
6.

Nazwa przedsiębiorstwa - zakładu
Podstacja Energetyczna 110 kV (zasilająca
Zakłady Chemiczne PCC „Rokita” S.A w
Brzegu Dolnym
Budynek centrali telefonicznej Zakłady
Chemiczne PCC „Rokita” S.A w Brzegu
Dolnym
WBK BZ filia Brzeg Dolny
Kompleks Hotelowo – Sportowy w Brzegu
Dolnym
Starostwo Powiatowe w Wołowie
ICM sp z.o.o Zakład produkcji mebli w
Wołowie

Adres
ul. Urazka,
56 – 120 Brzeg Dolny
ul. Sienkiewicza 4
56 – 120 Brzeg Dolny
ul. 1 go Maja 10
56 – 120 Brzeg Dolny
ul. Wilcza 8,
56 – 120 Brzeg Dolny
pl. Piastowski 2,
56 – 100 Wołów
ul. Powstańców śląskich
17, 56 – 100 Wołów

Izotopowe czujniki dymu w czasie normalnej pracy nie wymagają strefy ochronnej,
emitowane promieniowanie nie wydostaje się poza ochronną siatkę czujników. W
przypadku rozszczelnienia izotop zawarty w czujniku emituje promieniowanie, które
jest silnie jonizujące. Jeżeli skażenie jonizujące przekroczy 8 kBq/m² a łączna
powierzania skażenia przekracza 100 dm² to należy to traktować jako wypadek
radiacyjny.
Wykaz budowli szczególnie zagrożonych katastrofami
Lp. Nazwa budowli
1
1.
2.
3.
4.
5.

2
Budynek pałacowy
Budynek pałacowy
2 budynki pałacowe
Wolnostojący komin
Budynek pałacowy

Lokalizacja ( adres )

Charakter zagrożenia

3
4
Głębowice gm. Wińsko
katastrofa budowlana
Wyszęcice gm. Wińsko
katastrofa budowlana
Węgrzce gm. Wińsko
katastrofa budowlana
Łososiowice gm. Wołów
katastrofa budowlana
Moczydlnica Dworska. gm. katastrofa budowlana
Wołów

Awarie urządzeń wodnych
Teren Powiatu Wołowskiego zagrożony jest zatopieniami, w przypadku awarii
urządzeń piętrzących wodę. Zbiorniki te w przypadku awarii mogą spowodować, po
kilku lub kilkunastu godzinach, wzrost poziomu wody w rzece Odra, aż do wystąpienia
jej z koryta i zalania miejscowości położonych wzdłuż rzeki.
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Do zalania (w szczególności gminy Brzeg Dolny) może doprowadzić awaria
zbiorników wodnych takich jak:
- Zbiornik Mietków (rzeka Bystrzyca),
- Zbiornik wodny Otmuchów (Nysa Kłodzka),
- Zbiornik wodny Nysa (Nysa Kłodzka),
- Zbiornik wodny Turawa (Mała Panew),
- Stopień Wodny Wały Śląskie (Odra).
Mosty kolejowe
Naruszenie konstrukcji mostów kolejowych spowodować może zagrożenie życia i
zdrowia ludzi, poprzez możliwości wykolejenia się transportu kolejowego.
Przeprawa promowa na rzece Odrze
Jest to część składowa drogi 47 706 na trasie Brzeg Dolny – Miękinia
umożliwiającej dojazd do pracy, szkoły, jak również transportu płodów rolnych,
środków produkcji, miejscowości oddzielonych rzeką ODRA.
Awaria lub katastrofa promu stwarza zagrożenie przewożonego mienia, jak również
spowodować może utrudnienia komunikacyjne

Zagrożenia związane z przestępczością.
Okoliczności i zdarzenia wywołane sytuacją kryzysową przyczynić się mogą do
wzrostu przestępczości. Bezpośrednim ich przejawem mogą być:
- kradzieże z włamaniem.
- kradzieże zwykłe.
- okradanie zwłok.
- rozboje i napady rabunkowe.
- oszustwa związane z obietnicą pomocy.
- działalność przestępcza nieletnich.
- alkoholizm.
- narkomania.
- przemoc wobec nieletnich.
- przemoc w rodzinie.
- subkultury młodzieżowe i nowe ruchy religijne.
- podkładanie ładunków wybuchowych w obiektach użyteczności
publicznej.
- podpalenia motywowane chęcią zemsty.
- nowe zagrożenia – żebractwo, bezdomność i bezrobocie.
- panika, protesty społeczne połączone z blokadą dróg oraz okupowaniem
budynków użyteczności publicznej.
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach programu jest
Starosta wołowski jako przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku. Komisja,
w skład której wchodzą m.in. [art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592)] przedstawiciele Policji, Państwowej
Straży Pożarnej i prokuratury, która powinna wspierać Starostę przy realizacji ww.
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programu.
Partnerami w realizacji programu powinny być także organizacje społeczne, kościoły,
związki wyznaniowe. O propagowanie wśród nich idei bezpieczeństwa i porządku
publicznego w powiecie wołowskim powinien zabiegać Starosta.

STAN BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE WOŁOWSKIM
TABELA
DANE
OGÓLNE
Wszczęte

2002

2003

2004

2005

2006

1186

1240

1364

1310

1555

Zakończone

1224

1220

1401

1355

1510

Wykrywalność 71,1
75,8
%
PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE
Wszczęte
754
795

77,0

77,0

78,1

868

745

837

Zakończone

881

809

824

766

805

Wykrywalność 59,2
67,7
68,3
67,7
%
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU
Wszczęte
54
57
55
63

67,6

Zakończone

65

74

Wykrywalność 80,0
97,1
95,1
%
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU
Wszczęte
564
587
644

96,7

95,1

568

590

Zakończone

66

64

67

67

556

590

641

604

569

Wykrywalność 44,9
%

52,1

50,6

54,9

55,9

KRADZIEŻE
Wszczęte
210

263

307

238

247

Zakończone

216

263

284

262

240

Wykrywalność 27,0

40,4

48,9

31,6

48,2
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UWAGI

%
KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM
Wszczęte
240
222

233

184

170

Zakończone

223

226

243

189

172

Wykrywalność 40,1
%

45,7

41,5

40,7

44,5

ROZBOJE I WYMUSZENIA ROZBÓJNICZE
Wszczęte
20
14
13

21

28

Zakończone

20

17

13

23

22

Wykrywalność 79,3
%
BÓJKI I POBICIA
Wszczęte
11

84,8

97,8

88,7

94,4

11

7

18

13

Zakończone

15

10

17

9

92,3

77,8

88,9

100,0

9

Wykrywalność 50,0
%

Podstawą do analizy przestępczości na terenie Powiatu Wołowskiego stanowią dane
uzyskane z policyjnych systemów gromadzenia danych oraz na postawie bieżących
informacji, określających aktualne zagrożenia oraz tendencje rozwoju przestępczości na
terenie tut. powiatu.
Wielkości liczbowe dotyczące wszczętych postępowań pokazuje rozwój i poziom
istniejącego zagrożenia w tzw. przestępczości „pospolitej”, która najczęściej dotyka
każdego obywatela. Negatywne skutki niezależnie od wysokości czy rodzaju strat
zawsze wpływają na odczuwalny obiektywny poziom poczucia bezpieczeństwa na
danym terenie.
Analizując szczegółowe statystyki zauważalna jest stała tendencja wzrostu w
popełnianych przestępstwach. W latach 2002- 2006 ilość przestępstw ogółem wzrosła o
31 % .
W powyższym zakresie w przestępczości kryminalnej nastąpił wzrost o 11 %, w tym w
przestępstwach p-ko życiu i zdrowiu zanotowano wzrost o 24 % a w przestępczości pko mieniu nastąpił wzrost o 4 % , z tym że od kilku lat utrzymuje się on na dość
wysokim poziomie jednak ustabilizowanym jeżeli chodzi o liczby bezwzględne.
W poszczególnych kategoriach zanotowane zanotowano natomiast następujące
tendencje :
- rozboje i wymuszenia rozbójnicze - wzrost o 40 %
- bójki i pobicia wzrost o 18 %
- kradzieże wzrost o 17 %
- kradzieże z włamaniem
spadek o 30 %
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Pozytywnym aspektem pracy organów ścigania jest okoliczność ,że wraz z
odczuwalnym wzrostem ilości bezwzględnej liczby przestępstw , sukcesywnie wzrasta
efektywność w wykrywaniu sprawców
Problemy:
Z praktyki zwalczania przestępczości wynika, że najbardziej zagrożone przestępczością
są następujące płaszczyzny życia społecznego:
a/ - obrót metalami , złomem zwłaszcza metalami kolorowymi .
..... w tym obszarze aktywność przestępców skupia się na kradzieży
elementów wyposażenia na terenach PKP, linii telekomunikacyjnych TPSA linii
energetycznych , a także przywłaszczania na szkodę obywateli wszelkich elementów ,
które można sprzedać (włamania do budynków gospodarczych, budynków w budowie,
wyposażenia maszyn rolniczych, ogrodzenia, elementy infrastruktury dróg – znaki
drogowe , barierki ) .
b/ - telefonia komórkowa .
..... w tym obszarze to występujące przede wszystkim wszelkiego rodzaju
kradzieże ,włamania , przywłaszczenia , rozboje, wymuszenia i oszustwa w kierunku
uzyskania aparatu telefonicznego, ewentualnie przestępczego korzystania z telefonu
poprzez wyłudzenia doładowań , obrót na aukcjach Allegro itp.)
c/ - nielegalny obrót środkami odurzającymi .
..... w tym obszarze obywatele narażeni są przede wszystkim na konieczność
znoszenia i nieświadomego obcowania z osobami zażywającymi środki odurzające,
znoszenia obecności „dilerów” i świadomość ,że zagrożenie może dotknąć osoby im
najbliższe zwłaszcza dzieci. W tym zakresie nielegalny obrót środkami odurzającymi
generuje i pośrednio jest przyczyną wielu innych zachowań przestępczych tzw.
„okołonarkotykowych”, gdzie głównym celem jest uzyskanie środków na zakup
narkotyków ( od kradzieży po natarczywe żebractwo )
d/ - przestępczość samochodowa.
.... w tym obszarze wiodąca aktywność to oczywiście kradzieże samochodów i
występujące nierzadko żądania tzw. okupów za zwrot pojazdów ( haracz) , następnie
włamania do garaży, włamania do samochodów i obrót częściami zamiennymi
pojazdów kradzionych . Analizując działania przestępcze należy stwierdzić, że w tej
płaszczyźnie większą część sprawców stanowią grupy przyjezdne spoza granic naszego
powiatu .
e/ - akty wandalizmu, czyny chuligańskie, uszkodzenia mienia.
.... w tym obszarze chodzi głównie o umyślne działania w celu uszkodzenia
mienia , w obiektach handlowych (szyby), w parkach ( mienie komunalne) oraz mienia
obywateli (głównie samochodów) . W tej kategorii mieszczą się również kradzieże
akcesoriów samochodowych (lusterka , emblematy, anteny, felgi, koła itp. )
Zadania
objęcie nadzorem przez wszystkie odpowiedzialne instytucje obrotu metalami i
zdecydowane egzekwowanie przepisów w tym zakresie
• spotkania ze społeczeństwem, przy zaangażowaniu różnych grup (sołtysi, radni,
rady spółdzielni mieszkaniowych, wspólnoty , stowarzyszenia, organizacje
•
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•
•
•

•

•

działkowców itp. ) w celu ustalania bieżących metod współpracy, omawianie za
grożeń i propagowanie idei samopomocy lokalnej .
aktywizowanie lokalnych grup społecznych lub ich „liderów” do natych
miastowego reagowania na wszelkie przejawy przestępczości
kształtowanie prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z urządzeń użytku
publicznego
eliminowanie zagrożeń związanych funkcjonowaniem lokali nocnych , organizo
waniem imprez kulturalnych, meczy, festynów itp. – w tym zakresie ścisła
współpraca z organizatorami i egzekwowanie ich ustawowych obowiązków
podjecie działań zmierzających do wdrażania i funkcjonowania technicznego za
pobiegania i ochrony w tym głownie monitoringu miasta , miejsc zagrożonych i
dróg wylotowych.
prowadzenie w każdej możliwej sytuacji profilaktycznych szkoleń w przedmiocie
metod i możliwych sposobów popełniania przestępstw, zachowań na styku
obywatel –przestępstwo i odpowiednich reakcji na sytuacje zagrożenia, w tym
zwrócenie uwagi na zagadnienie wiktymologii osób pokrzywdzonych.

• intensyfikacja rozpoznania sfery przestępczości gospodarczej i korupcyjnej
godzącej w system finansowy powiatu poprzez wzmocnienie służby docho
dzeniowo – śledczej odpowiedzialnej za ujawnianie przestępczości gospodarczej .
• ograniczenie przestępczości narkotykowej poprzez ujawnianie osób trudniących
się dystrybucją środków odurzających.
• pozyskanie środków finansowych od jednostek samorządowych na dodatkowe
patrole i etaty dzielnicowych

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH POWIATU
WOŁOWSKIEGO
W minionym roku Komenda Powiatowa Policji w Wołowie jak i podległy jej
Komisariat Policji w Brzegu Dolnym nie odnotowała zbiorowych zakłóceń porządku
publicznego jak i również poważniejszych ekscesów wywołanych przez subkultury
młodzieżowe. Na terenie powiatu wołowskiego w 2006 roku policjanci Sekcji
Prewencji zabezpieczyli 41 imprez muzycznych i sportowych w tym imprezy trwające
po kilka dni. Współpracą między Policją a organizatorami imprez układa się w
większości przypadków poprawnie. Niemniej jednak odnotowano kilka przypadków
rażącego zaniedbania obowiązków przez organizatorów imprez. Uchybienia te polegały
na braku informacji o imprezie lub nadsyłaniu dokumentacji z nie uwzględnieniem
ustawowych terminów.
Łącznie przy zabezpieczeniu 41 imprez masowych zaangażowanych zostało 139
funkcjonariuszy.
Problemy
• Wzrost liczby imprez masowych z udziałem znacznej liczby publiczności
• Niski poziom organizacji imprez masowych
•
Zadania
20

• ograniczenie skali występowania czynów o charakterze chuligańskim w
szczególności wśród dzieci i młodzieży
•
•

PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU
WOŁOWSKIEGO
W 2006 roku do Gminnych Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi skierowano 126
wniosków . W ramach działań przeciwdziałających przemocy w rodzinie policjanci
sporządzili 304 „ Niebieskie Karty” Podczas tych interwencji ustalono 432 ofiar
przemocy, wśród których było:
266

kobiet

39

mężczyzn

80

dzieci w wieku do 13 lat

47

dzieci w wieku od 13 do 18 lat

Wśród sprawców przemocy było 301 mężczyzn i 4 kobiety. 241 sprawców przemocy
było w stanie nietrzeźwości z czego 61 osób przewieziono do Izby Wytrzeźwień.
Porównując opisane dane z stosowania procedury „ Niebieska karta „ na terenie
działania KPP Wołów, należy stwierdzić iż nastąpił spadek tego typu interwencji przy
porównywalnej liczbie osób pokrzywdzonych, i tak :
2005r
- 445
Niebieskie Karty
443 ofiar
2006r

- 304

Niebieskie Karty

432 ofiar

Przemoc w rodzinie rozumiana jako jednorazowe lub cykliczne naruszanie dóbr
osobistych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących przez jednego z
członka rodziny wpływa na stan i poczucie bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa .
Doznane krzywdy moralne, psychiczne i fizyczne szczególnie osób małoletnich
pozostawiane bez stosownej reakcji ewaluują w kierunku patologii , która z biegiem
czasu może i najczęściej przybiera formę przestępczości. Alienacja społeczna jest
źródłem szeroko rozumianej dysfunkcji społecznej. Wskazują na to przedstawione
poniżej statystki dotyczące przestępczości nieletnich.

Problemy
• Brak reakcji, bierność i tolerancja dla przemocy w rodzinie i zachowań patolo
gicznych.
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• Brak skutecznej współpracy instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie prze
mocy w rodzinie.
• Niski poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i
działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie.
Zadania
• Promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego (opartych na wzajem
nej 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
ograniczeniem zjawiska.
•

tematycznych

dla

osób

pracujących

nad

Wspieranie 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 per
sonelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitali.

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE ORAZ CHAREKTERYSTYKA
PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH NA TERENIE POWIATU
WOŁOWSKIEGO
W 2006 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie i podległej
jednostce terenowej ( KP Brzeg Dolny ) ujawniono 273 czynów karalnych, których
dokonało 142 nieletnich. Wśród nich było 11 nieletnich, którzy nie ukończyli 13
roku życia. W stosunku do 2005 r nastąpił wzrost liczby ujawnionych czynów
karalnych przy jednoczesnym niewielkim spadku liczby nieletnich, którzy tych
czynów dokonali. Również spadła liczba nieletnich dokonujących czynów karalnych,
którzy nie ukończyli 13 roku życia.
2005r
2006r

208
273

czynów dokonało
czynów dokonało
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128 nieletnich
142 nieletnich

w tym poniżej 13 roku życia
2005r
2006r

19 nieletnich
11 nieletnich

Udział nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw wykrytych dokonanych na terenie
działania KPP w Wołowie wyniósł w ubiegłym półroczu 18.2% natomiast w ogólnej
liczbie przestępstw stwierdzonych 14.3% .
Największa ilość czynów karalnych dokonanych w 2006 roku przez nieletnich na
terenie powiatu wołowskiego stanowią przestępstwa przeciwko mieniu : kradzieże
oraz kradzieże z włamaniem a także kradzieże z użyciem przemocy ( 102 czyny )
Większość czynów dokonywana jest na terenie miast Wołów i Brzeg Dolny lecz
znacząca jest liczba czynów karalnych popełnionych na terenach wiejskich. W
porównaniu z 2005 rokiem , gdzie liczba czynów karalnych popełnianych przez
nieletnich na terenach wiejskich wynosiła 27 przy obecnych 76 jest to znaczny
wzrost.
WOŁÓW
BRZEG DOLNY WIEŚ
-

118
79
76

CZYNÓW
CZYNÓW
CZYNÓW

Wśród 142 nieletnich, którzy w 2006 roku dokonali czynów karalnych, było 7
dziewcząt i 135 chłopców. Nie wszyscy sprawcy czynów karalnych są mieszkańcami
powiatu wołowskiego. Na terenie działania KP Brzeg Dolny istnieje Zespól Placówek
Resocjalizacyjnych w którym przebywają nieletni z różnych regionów Polski i oni
również dokonują czynów karalnych na terenie powiatu wołowskiego. W 2006 roku
podobnie jak w lata ubiegłych najwięcej popełnianych czynów karalnych było przez
nieletnich w wieku gimnazjalnym i nieletnich pomiędzy 13 a 15 rokiem życia.
SPRAWCY CZYNÓW KARALNYCH
Poniżej 13 roku życia
13 - 15 lat
16 - 17 lat

-

11
88
43

osób
osób
osób

-

7.7%
61.9%
30.2%

WYKSZTAŁCENIE NIELETNICH SPRAWCÓW CZYNÓW KARALNYCH
Szkoła podstawowa
Szkoła gimnazjalna
Szkoła średnia
Nie uczących się i nie pracujących

13
87
42
0

osób
osób
osób
osób
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-

9.1%
61.2%
29.5%

Rozpatrując działalność nieletnich przestępczą nieletnich zaobserwowano, że
małoletni przestępcy najczęściej popełniają czyny zabronione w grupie trzy osobowej
lub większej :
nieletnich działających indywidualnie
grupy trzyosobowe i większe
grupy nieletnich z dorosłymi

-

58
83
1

Powyższe zestawienie wskazuje, iż nieletni przestępcy czują się bezpiecznej w
grupie. Działalność przestępcza nieletnich na terenie powiatu wołowskiego nie ma
charakteru zorganizowanego. Z reguły jest przypadkowa i spontaniczna. Znacząca
jest także liczba nieletnich działających indywidualnie. Małoletni przestępcy którzy
działali w pojedynkę popełnili o 56 przestępstw więcej niż ich rówieśnicy działający
w grupie.
CZYNY POPEŁNIONE:
indywidualnie
z innym nieletnim
w grupie przestępczej
wspólnie z dorosłym

-

162
106
0
5

Znacząca jest również liczba nieletnich, którzy popełnili czyny karalne w ramach tzw.
recydywy. Z 133 nieletnich którzy w 2006 roku dokonało czynów karalnych aż 48
działało w warunkach powrotu do przestępstwa.
Na terenie powiatu wołowskiego
młodzieżowych typu
• Skinhead’s
• Punk’s
• Hooligans
• Satanizm
• bolkersi

zaobserwowano

działalność

subkultur

W Wołowie , młodzież w ciągu tygodnia grupuje się najczęściej na terenach parków
miejskich, Stadionu Miejskiego OSiR , Rynku oraz okolicy dworca PKS. Na terenach
tych dochodzi do niszczenie mienia , naruszanie przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaśmiecanie , zakłócanie ciszy nocnej.
Natomiast w Brzegu Dolnym na terenie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ( MOW
i MOS ) odnotowano wystąpienie zjawiska tzw. „ szkolnej fali „ . Dolnobrzeska
młodzież grupuje się najczęściej na terenie parku miejskiego w okolicy sklepów
nocnych oraz w pobliżu placówek gastronomicznych. W Wińsku młodzież grupuje się
na przystanku autokarowym położonym przy pl. Wolności, terenie boiska wiejskiego
przy ul. Piłsudskiego a także na terenie Zespołu Szkól Publicznych mieszczących się
przy ul. Nowej. Podobnie jak w Wołowie i Brzegu Dolnym w miejscach grupowania
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się młodzieży najczęściej dochodzi do niszczenia mienia, naruszania przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaśmiecania ,
zakłócania ciszy nocnej.
Problemy
• Przestępstwa i wykroczenia w szkołach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie
szkół.
• Łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków w środowisku małoletnich.
• Niewłaściwa reakcja społeczna na przejawy zjawisk patologicznych w śród
dzieci i młodzieży
• Niezadowalający stan współpracy osób, a także instytucji odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo w środowisku szkolnym, a zwłaszcza na linii: dyrekcje nauczyciele – uczniowie – rodzice - Policja,
• Tolerancja dla zachowań patologicznych.
Zadania
•
• Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w środowisku małoletnich.
• Zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie mechanizmów współpracy
dyrekcji (nauczycieli) – rodziców – uczniów i Policji w zakresie bezpieczeństwa
w szkołach.
• Zwiększenie skuteczności ochrony szkół:
• patrole szkolne, posterunki w rejonach i placówkach najbardziej zagrożonych,
• upowszechnienie wizyjnego monitorowania wejść do publicznych i niepublicz
nych 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 dzieci i młodzieży.
• Systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich okolic,
w szczególności dróg do i ze szkoły.
• Edukacja dla bezpieczeństwa, w tym także edukacja medyczna, ze szczególnym
uwzględnieniem pierwszej pomocy.
• 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 wsparcia realizacji zadań
Tworzenie grup szkolnych – łączących dyrekcje szkół, nauczycieli, rodziców, Policję :
- dokonujących wspólnych analiz zagrożeń,
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- wypracowujących szkolne programy bezpieczeństwa,
- oceniających stan bezpieczeństwa szkoły i okolicy.
Promowanie skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa szkolnego:
- organizowanie konkursu „Bezpieczna szkoła”.
Rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kościelnymi
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy.
Współpraca z organizacjami społecznymi i kościelnymi w celu propagowania spędzania
wolnego czasu w sposób wolny od patologii.
Organizowanie lokalnych i wojewódzkich forów wymiany doświadczeń, dobrych
praktyk i oceny stanu bezpieczeństwa szkolnego.
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU
WOŁOWSKIEGO
Analiza danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Wołowie za 2006 rok
wykazała, że stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pomimo spadku zdarzeń
drogowych, nie jest na poziomie zadawalającym. Spowodowane jest to większą ilością
wypadków drogowych oraz ilością osób rannych. Na niezmienionym poziomie
zarejestrowano ilość osób zabitych.
Zanotowano:
w roku 2005:
w roku 2006:
zdarzeń drogowych
wypadków
osób zabitych
osób rannych
kolizji drogowych

587
26
7
33
561

557
52
7
69
505

W roku 2006 najwięcej wypadków miało miejsce w marcu, maju, lipcu oraz
październiku. Duża liczba wypadków w miesiącach letnich i jesiennych jest
zjawiskiem obserwowanym od kilku lat spowodowanych zmiennością warunków
drogowych i atmosferycznych.
Niewątpliwie za jedną z przyczyn można uznać znacznie zwiększone natężenie ruchu w
okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym oraz stan techniczny dróg.
Głównymi przyczynami wypadków było:
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu,
nieprawidłowe wymijanie i wyprzedzanie.
W 2006 roku kierujący pojazdami w stanie nietrzeźwym spowodowali 5 wypadków
drogowych, w których nikt nie zginął, a 7 osób odniosło obrażenia ciała.
Biorąc pod uwagę miasto Brzeg Dolny i Wołów należy stwierdzić, że stan
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2006 roku mniej korzystnie przedstawia się w
Brzegu Dolnym, gdzie odnotowano wzrost liczby wypadków o 8, a kolizji o 2, liczby
osób rannych o 9, oraz spadek liczby zabitych o 1 osobę.
Natomiast na terenie miasta Wołowa, nastąpił wzrost liczby wypadków o 2 i spadek
liczby osób rannych o 1. Zmniejszeniu uległa liczba kolizji drogowych o 53. Nie
odnotowano wypadku śmiertelnego.
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Głównymi przyczynami wypadków i kolizji drogowych było:
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 153
nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu - 63
nieprawidłowe wymijanie - 50
nieprawidłowe cofanie - 30
niezachowanie bezpieczniej odległości między pojazdami - 39
nieprawidłowe wyprzedzanie – 34
niewłaściwy stan jezdni – 61
obiekty – zwierzęta na drodze – 42
Pr
oblemy
Duża ilość przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub innego
podobnie działającego środka.
Nadmierna prędkość pojazdów i liczne przypadki nie używania pasów bezpieczeństwa.
Zadania
Zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach,
Usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdu.
Intensyfikacja kontroli przewoźników pod względem przestrzegania przepisów ustawy
o transporcie drogowym (współpraca 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.
Sposoby wsparcia realizacji zadań
Realizacja programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Opracowanie i wdrożenie zasad kształtowania bezpiecznej przestrzeni w ruchu
drogowym w powiecie wołowskim

DZIAŁANIA PORZĄDKOWE PODEJMOWANE PRZEZ POLICJĘ W
RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA WYKROCZENIOM WYSTĘPUJĄCYM NA
TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO
Analiza danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Wołowie wykazała, że
2006 roku na terenie powiatu wołowskiego ujawniono 6 216 wykroczeń i jest to o 109
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wykroczeń mniej w porównaniu do 2005 roku gdy ujawniono 6 325 wykroczeń. W
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołowie oraz Komisariatu Policji w
Brzegu Dolnym aby przeciwdziałać zaistniałej sytuacji podjęli ,przedstawione poniżej
w tabeli , działania porządkowe:

lp
1
2
3
4
5
6
7

Działania porządkowe
Liczba nałożonych Mandatów

2005 rok

Karnych
MK na kwotę
Liczba sporządzonych Wniosków

3 524

3 832

399 940 zł

597 600 zł

o ukaranie
Liczba osób pouczonych
Liczba osób wylegitymowanych
Liczba przeprowadzonych

244

224

2 448
6 168

2 269
11 140

3 011

2 719

2 580

2 692

955
401
287
545

1 541
375
288
400

6 216

6 325

interwencji
Liczba przeprowadzonych

wywiadów
8
Liczba doprowadzeń
9
Liczba zatrzymanych w PDOZ
10 Liczba przeprowadzonych konwoi
11 Liczba osób przekonwojowanych
12

2006 rok

Liczba ujawnionych wykroczeń

Problemy
• Popełnianie wykroczeń w szkołach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie szkół.
• Łatwy dostęp do alkoholu osób nietrzeźwych i spożywanie alkoholu w ob
rębie placówek handlowych, parkach, skwerach i dworcach .
• Tolerancja dla zachowań patologicznych
Zadania
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• spotkania ze społeczeństwem, przy zaangażowaniu różnych grup (sołtysi, radni,
rady spółdzielni mieszkaniowych, wspólnoty , stowarzyszenia, organizacje
działkowców itp. ) w celu ustalania bieżących metod współpracy, omawianie za
grożeń i propagowanie idei samopomocy lokalnej .
• aktywizowanie lokalnych grup społecznych lub ich „liderów” do natych
miastowego reagowania na wszelkie przejawy wykroczeń w szczególności wy
kroczeń o charakterze chuligańskim
• kształtowanie prawidłowych zachowań w zakresie korzystania z urządzeń użytku
publicznego
• eliminowanie zagrożeń związanych funkcjonowaniem lokali nocnych , organizo
waniem imprez kulturalnych, meczy, festynów itp. – w tym zakresie ścisła
współpraca z organizatorami i egzekwowanie ich ustawowych obowiązków
• podjecie działań zmierzających do wdrażania i funkcjonowania technicznego za
pobiegania i ochrony w tym głownie monitoringu miasta , miejsc zagrożonych i
dróg wylotowych, tworzenia struktur straży miejskiej/gminnej
Sposoby wsparcia realizacji zadań
• Realizacja programów profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w
miejscach w których występują najczęściej wykroczenia społecznie uciążliwe

• Pozyskanie środków finansowych od jednostek samorządowych na dodatkowe
patrole i etaty dzielnicowych oraz rozbudowę sieci monitoringu miejskiego.

MONITOROWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU
Czynniki dostarczające ocen
Poziom zagrożenia przestępczością i wykroczeniami według policyjnych statystyk,
postrzeganie stanu bezpieczeństwa przez mieszkańców, w szczególności istotne będą
badania poczucia zagrożenia mieszkańców powiatu wołowskiego
postrzeganie przez mieszkańców działań Policji i innych formacji ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ich ocena,
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działania podejmowane i realizowane przez poszczególne podmioty w ramach
programu oraz skala ich współpracy (w tym m.in. zwiększenie liczby patroli
prewencyjnych, pojawianie się inicjatyw obywatelskich),
rozwój rozwiązań technicznych na rzecz bezpieczeństwa,
zmiany w infrastrukturze w celu tworzenia bezpiecznej przestrzeni,
Podmioty odpowiedzialne za ocenę efektów
Starosta wołowski przy pomocy powiatowej komisji do spraw bezpieczeństwa i
porządku, wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Działania podejmowane przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną
w Wołowie dla zapewnienia poprawy w Powiecie Wołowskim
w latach 2007- 2013
Zadania Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej
Do zadań Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej należą:
I Nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego .
II Nadzór nad bezpieczeństwem środków żywienia zwierząt oraz utylizacją materiałów
pochodzenia zwierzęcego.
III Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym
przenoszących się na człowieka ( zoonoz).
IV Nadzór nad materiałem biologicznym.
Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego
Jest to bardzo ważne zagadnienie, dlatego że błąd lub zaniedbanie jednej osoby może
doprowadzić do zatrucia znacznej populacji ludności i olbrzymich strat ekonomicznych
związanych zarówno z utratą zdrowia, kosztami leczenia, jak również absencją w pracy.
Zagrożenia bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego związane są z różnymi
czynnikami:
mikrobiologicznymi (bakterie chorobotwórcze i ich toksyny – laseczki jadu
kiełbasianego, salmonella, gronkowce, yersinia enterocolitica, listeria monocytogenes;
lub saprofityczne w dużych ilościach – np. E.coli; grzyby chorobotwórcze i ich –
mykotoksyny; priony),
parazytologicznymi ( np. włośnie),
chemicznymi (używanie niedozwolonych substancji chemicznych lub dopuszczonych
lecz w niewłaściwych stężeniach, nieprawidłowa obróbka i opakowanie,
przechowywanie),
natury mechanicznej (np. kawałki kości ,czy inne ciała obce),
higieniczno-sanitarnymi (higiena osobista personelu, stan sanitarny zakładu itp.)
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warunkami transportu (nieodpowiednie warunki transportu mogą doprowadzić do
psucia żywności).
Bezpieczeństwo środków żywienia zwierząt
Wiąże się zarówno ze zdrowotnością samych zwierząt jak i zdrowiem konsumentów.
Szkodliwe substancje zawarte w pożywieniu zwierząt często zostają w ich tkankach i
mogą stanowić zagrożenia dla konsumenta (pozostałości antybiotyków i innych leków,
środki ochrony roślin, dioksyny, metale ciężkie, mykotoksyny). Nie można także
zapomnieć o stratach w wynikach produkcyjnych( wydłużenie okresu tuczu – mniejsze
przyrosty, zmniejszona płodność i plenność), czy upadkach wśród zwierząt
spowodowanych złą jakością paszy. Straty ekonomiczne w takie sytuacji są olbrzymie.
Zagrożenia związane z chorobami zakaźnymi zwierząt
Skutki wstąpienia choroby zakaźnej zwierząt są bardzo poważne i mogą być
następujące:
1. masowe zachorowania i upadki zwierząt na skutek choroby zakaźnej zwierząt,
(pryszczyca, pomór świń, choroba pęcherzykowa, choroba niebieskiego języka) ,
duże straty materialne, ponieważ w ognisku likwiduje się wszystkie chore i podejrzane
o choroby zwierzęta,
ograniczenie swobody poruszania ludności, wywozu towarów i zwierząt,
wysokie koszty zwalczania chorób – odszkodowania , szczepienia , utylizacja ,
skażenie środowiska naturalnego przy konieczności likwidacji dużej ilości zwierząt,
możliwość zagrożenia zdrowia i życia ludzi w skutek zarażenia chorobą zakaźną
zwierząt ( wścieklizna, gruźlica, wąglik, gąbczastą encefalopatie bydła-BSE, bruceloza,
salmoneloza).
Nadzór nad materiałem biologicznym
Do zadań Inspekcji zalicza się:
nadzór nad jakością materiału stosowanego do rozrodu – aby był dobrej jakości,
pozbawiony możliwości przeniesienia chorób zakaźnych.
kontrola fachowości inseminatorów, higieny i warunków weterynaryjnych w punktach
kopulacyjnych, przechowywania materiału biologicznego,
sprawdzenie stanu sanitarnego wylęgarni, jaj wylęgowych, ferm zarodowych.

Działania podejmowane przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną
w Wołowie dla zapewnienia poprawy w Powiecie Wołowskim
Tworząc plan poprawy bezpieczeństwa musimy patrzeć dwukierunkowo, zarówno w
sytuacji wystąpienia zagrożeń, jak i dla bieżącej poprawy bezpieczeństwa.
I. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń.
Dla sprawnego, skoordynowanego działania w takich przypadkach, w Powiatowym
Inspektoracie Weterynarii tworzone są tzw. plany gotowości zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt. Są one przygotowane na wypadek zagrożenia wystąpieniem w
powiecie choroby zakaźnej zwierząt, jej wybuchem, lub też wystąpienia klęsk
żywiołowych, które mogą predysponować do choroby zakaźnej zwierząt (odsłonięcie
grzebowisk zagrożenie np. wąglikiem, którego przetrwalniki przeżywają dziesiątki lat,
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zwłokami zwierząt, które zginęły, np. w skutek powodzi). Przy wystąpieniu klęski
żywiołowej Inspekcja współdziała z innymi powołanymi do tego celu Organami.
Postępowanie w sytuacji zagrożenia choroba zakaźną zwierząt ma na celu ochronę
Powiatu przed dotarciem na jego teren choroby. Do działań inspekcji weterynaryjnej w
takiej sytuacji należy zabezpieczenie gospodarstw rolnych, wprowadzenie ograniczeń
w przemieszczaniu się zwierząt, towarów, przedsięwzięcie innych koniecznych środków
w celu ochrony Powiatu i nadzór nad ich realizacją (np. zabicie lub ubój zwierząt).
W sytuacji zaś wystąpienia choroby zakaźnej, zgodnie z planem uniemożliwienie jej
dalszego szerzenia i likwidacja ogniska.
Bieżące zadania Inspekcji Weterynaryjnej mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa ludności powiatu.
Inspekcja zapewnia bezpieczeństwo ludności powiatu poprzez:
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie
likwidacja ognisk tych chorób, w tym chorób przenoszących się na człowieka
( zoonoz),
- badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,
- przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz
produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
- sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, nad
wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku i sprzedażą,
- sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego,
- sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia
zwierząt,
- sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad
jakością zdrowotną materiału biologicznego,
- sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt
oraz przemieszczaniem zwierząt,
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w
gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
- prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,
biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych zwierząt,
w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt
i środkach żywienia zwierząt,
- prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których
mowa w przepisach Unii Europejskiej.

Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wołowie zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu
wołowskiego w latach 2007-2012
Państwowa Inspekcja Sanitarna w celu ochrony zdrowia ludzkiego sprawuje
nadzór nad warunkami:
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1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny procesów nauczania i wychowania,
4) higieny wypoczynku i rekreacji,
5) zdrowotnymi żywności, żywienia , materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt
oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
poprzez prowadzenie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz
działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych i innych
chorób powodowanych warunkami środowiska a także prowadzenie działalności
oświatowo-zdrowotnej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności na terenie powiatu wołowskiego
podejmowane są następujące działania :
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym
chorób
zakaźnych, zawodowych
oraz
podejmowanie
działań
promujących postawy i zachowania prozdrowotne społeczeństwa.
Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie cho
rób zakaźnych z wykorzystaniem informatyzacji systemu nadzoru epidemiolo
gicznego i kontroli zakażeń
Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem zagrożeń w środowi
sku pracy, w tym czynników biologicznych oraz podejmowanie działań zapew
niających bezpieczeństwo chemiczne przy stosowaniu w działalności zawodowej
i wprowadzaniu do obrotu niebezpiecznych substancji
i prepara
tów chemicznych, w tym chemicznych prekursorów narkotyków
i produk
tów biobójczych.
Nadzór nad warunkami pracy osób narażonych na azbest podczas usuwania
azbestu i materiałów zawierających azbest.
Prowadzenie zintegrowanego nadzoru sanitarnego nad zaopatrzeniem ludności
w wodę do spożycia, nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi w ramach
ujednoliconego krajowego systemu monitoringu jakości wody.
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia poprzez skuteczne działania
w zakresie nadzoru nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu
żywność, nad produkcją i obrotem materiałami i wyrobami przeznaczonymi do
kontaktu z żywnością.
Egzekwowanie prawidłowego zagospodarowania odpadów powstających w nad
zorowanych obiektach.
Ochrona zdrowia młodzieży przed niekorzystnym wpływem czynników fizycz
nych w zakładach nauczania i wychowania jak również w placówkach wy
poczynku i rekreacji.
Ochrona zdrowia ludzi przed niekorzystnym oddziaływaniem środowiska po
przez uzgadnianie, opiniowanie i uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania
przedsięwzięć inwestycyjnych.
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10.Umieszczanie informacji dla ludności powiatu wołowskiego na temat nieprawi
dłowej jakości wody przeznaczonej do spożycia, wody w kąpieliskach i pływal
niach oraz związanych z tym zagrożeń (BIP).
Zakres działań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie:
pobór i badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z
kąpielisk i basenów,
- pobór do badań próbek żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
oraz kosmetyków,
- pobór wskaźników biologicznych w celu kontroli i oceny skuteczności procesów
sterylizacji przeprowadzanych w zakładach opieki zdrowotnej,
- kontrola utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy,
zakładów opieki zdrowotnej , instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej,
- przeprowadzanie dochodzeń w ognisku epidemicznym,
- nadzór nad wyszczepialnością populacji,
- gospodarka szczepionkami (przychód-rozchód) zabezpieczająca wykonawstwo
szczepień w zakresie programu szczepień ochronnych (PSO),
- kontrola wodociągów i urządzeń wodociągowych, kąpielisk i basenów,
- kontrola warunków produkcji, transportu, przechowywania i wprowadzania do
obrotu żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
kosmetyków oraz warunków żywienia zbiorowego,
- kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy a zwłaszcza zapobiegania
powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy ,
- kontrola magazynowania, stosowania w działalności zawodowej i wprowadzania do
obrotu substancji i wyrobów chemicznych, środków ochrony roślin,
- kontrola higieny procesów nauczania, higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku
do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowowychowawczych oraz w ośrodkach wypoczynku,
- inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w
celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych społeczeństwa
poprzez realizację programów edukacyjnych we współpracy z placówkami szkolnowychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, władzami gminnymi i powiatowymi
mediami oraz innymi instytucjami i organizacjami,
- współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie sprawnego nadzoru
nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz nad sytuacją
epidemiologiczną i epizootyczną w zakresie chorób odzwierzęcych i zagrożeń z tym
związanych,
- współpraca z instytucjami zaangażowanymi w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,
- współpraca z mediami – informowanie o postępowaniu podczas wystąpienia
ewentualnych
żywiołów
/powódź,
pożar/
lub
innymi
zaistniałymi,
nieprzewidzianymi niebezpieczeństwami np. przewóz samochodowy lub kolejowy
artykułów lub surowców niebezpiecznych.
Wypadki z 11 września 2001 roku oraz sytuacja militarna i polityczna jaka nastąpiła po
tych wydarzeniach spowodowała, że służby odpowiedzialne za standardy postępowania
w zakresie ochrony zdrowia zostały zobligowane do opracowania procedur niezbędnych
do postępowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia i tak:
-
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ujednolicenia procedur postępowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia np.
bioterroryzmem, niebezpieczną chorobą i innymi zdarzeniami mającymi wpływ
na zdrowie ludzi;
- opracowanie schematów powiadamiania służb biorących udział w zgłaszaniu;
- ciągłej kontroli i aktualności łączy ujętych w schematach postępowania.
-

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY STANU
BEZPIECZEŃSTWA WSKAZANE PRZEZ RADĘ POWIATU NA LATA 2007 –
2012 W OPARCIU O PRZEDSTAWIONE ANALIZY - PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE
Obowiązujący od 1 stycznia 1999 roku trzystopniowy podział administracyjny
kraju, wprowadzony nowymi ustawami ustrojowymi w znacznym stopniu zmienił
usytuowanie policji. Nałożona została ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 98, poz. 155 i 1014) na Starostę Powiatu
odpowiedzialność za porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.
W myśl art. 4 ust. 1 powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o
charakterze ponad gminnym poprzez zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek
administracji rządowej i samorządowej, działających na obszarze powiatu i kieruje ich
działaniem w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz
zagrożeniu środowiska, bezpieczeństwa państwa, utrzymanie porządku publicznego,
ochrony praw obywatelskich, a także zapobieganie żywiołom i innym nadzwyczajnym
zdarzeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w
ustawach. Zapis ten poszerza krąg podmiotów odpowiedzialnych za stan
bezpieczeństwa.

AD MI N ISTRAC JA ZE S PO LO NA
1. Policja
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku (tekst jednolity: Dz.
U. Nr 7, poz. 58 z 2002 r, Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą
społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz
utrzymania porządku publicznego.
Do podstawowych zadań Policji należą:
1. Ochrona życia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te
dobra.
2. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w
miejscach publicznych oraz
w środkach komunikacji publicznej, w ruchu
drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego użytku.
3. Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń, zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
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zakresie z organami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami
społecznymi.
4. Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców tych czynów.
5. Nadzór nad strażami miejskimi, gminnymi oraz nad specjalistycznymi formacjami
ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
6. Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z
działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.
Z dniem 1 stycznia 1999 roku zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa
publicznego na podstawie ustawy wykonują:
- Wojewoda;
- przewodniczący (Starosta) zarządu powiatu sprawujący władzę administracji
ogólnej oraz gmin, powiatów i samorządu województwa.
Rozwiązanie to z jednej strony podnosi rangę problematyki bezpieczeństwa, a z
drugiej daje nowe możliwości podejmowania wielorakich przedsięwzięć przez
administrację samorządową, które mogą być inicjowane, uchwalane i wstępnie
kontrolowane.
Policja weszła w skład administracji zespolonej. Wzajemne relacje pomiędzy
organami tj. Komendantem Powiatowym Policji a Starostą określa ustawa o Policji w
brzmieniu nadanym jej przez art.. 62 ustawy kompetencyjnej oraz ustawy o
samorządzie powiatowym.
Z treści art. 6 ustawy o Policji wynika, że Komendant Powiatowy Policji jest
organem administracji rządowej na obszar powiatu jeśli działa w sprawach i
wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych i
czynności z zakresu ścigania wykroczeń oraz wydawania indywidualnych aktów
administracyjnych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
OBYWATELI POWIATU WOŁOWSKIEGO WSKAZANE PRZEZ RADĘ
POWIATU
Stan zagrożeń wynikający z przeprowadzonej analizy za okres 2000 – 2001 w
zakresie podstawowej kategorii zdarzeń i wykroczeń oraz cele strategiczne do których
należą:
- utrzymanie tendencji spadkowej dynamiki przestępczości i niedopuszczenie do
jej wzrostu;
- poprawa skuteczności ścigania sprawców czynów zabronionych;
- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wołowskiego;
- zapobieganie przestępczości nieletnich;
- monitorowanie zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży;
- rozpoznanie
zagrożeń
związanych
z
narkomanią,
alkoholizmem,
wykorzystywaniem seksualnym dzieci i innych przestępstw przeciwko rodzinie;
- kultura, sport i turystyka – organizowanie czasu wolnego dla dzieci.
2. Państwowa Straż Pożarna.
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Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo –
Gaśniczą Straży Pożarnej jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w
specjalistyczny sprzęt formacja, powołana została do walki z pożarami, klęskami
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Na obszarze powiatu w ostatnich latach miało miejsce od 748 do 875 pożarów i
miejscowych zagrożeń, ze stałą tendencją wzrostową w ciągu roku.
Potencjalnym źródłem zagrożenia chemicznego i ekologicznego są usytuowane
przede wszystkim w gminie Brzeg Dolny zakłady branży chemicznej, posiadające
między innymi gazowe materiały toksyczne ( chlor, amoniak itp.).
Odnotowujemy wzrost miejscowych zagrożeń związanych z transportem
drogowym między innymi materiałów niebezpiecznych. Brak jest na terenie powiatu
parkingów przystosowanych do postoju pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
W transporcie kolejowym największe zagrożenie występuje na bocznicy
kolejowej w Brzegu Dolnym, na której znajdują się wagony z materiałami
niebezpiecznymi dostarczanymi do zakładu „Rokita” S.A lub ekspediowanych z
zakładu.
3. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna
Działania podejmowane
dla zapewnienia poprawy bezpieczeństwa w Powiecie Wołowskim
Tworząc plan poprawy bezpieczeństwa musimy patrzeć dwukierunkowo, zarówno w
sytuacji wystąpienia zagrożeń, jak i dla bieżącej poprawy bezpieczeństwa.
Postępowanie w sytuacjach zagrożeń.
Dla sprawnego, skoordynowanego działania w takich przypadkach, w Powiatowym
Inspektoracie Weterynarii tworzone są tzw. plany awaryjne. Są one przygotowane na
wypadek zagrożenia wystąpieniem w powiecie choroby zakaźnej zwierząt, jej
wybuchem, lub też wystąpienia klęsk żywiołowych które mogą predysponować do
choroby zakaźnej zwierząt (odsłonięcie grzebowisk zagrożenie np. wąglikiem, którego
przetrwalniki przeżywają dziesiątki lat, zwłokami zwierząt , które zginęły np. w skutek
powodzi). Przy wystąpieniu klęski żywiołowej Inspekcja współdziała z innymi
powołanymi do tego celu Organami.
Postępowanie w sytuacji zagrożenia choroba zakaźną zwierząt ma na celu ochronę
Powiatu przed dotarciem na jego teren choroby. Do działań służby weterynaryjnej w
takiej sytuacji należy zabezpieczenie gospodarstw rolnych, wydanie ograniczeń w
przemieszczaniu się zwierząt, towarów, przedsięwzięcie innych koniecznych środków w
celu ochrony Powiatu i nadzór nad ich realizacją.
W sytuacji zaś wystąpienia choroby zakaźnej, zgodnie z planem uniemożliwienie jej
dalszego szerzenia i likwidacja ogniska.
Bieżące zadania Inspekcji Weterynaryjnej mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
ludności powiatu.
Inspekcja zapewnia bezpieczeństwo ludności powiatu poprzez:
- badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz innych
zwierząt,
- przeznaczonego do spożycia przez ludzi,
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych,
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- sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych
pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania,
produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej,
- sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia
zwierzęcego,
- sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt,
- kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz
skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych
pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt,
- sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz
nad jakością zdrowotną materiału biologicznego,
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
- sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji
zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania,
- przeprowadzanie w zakładzie higieny weterynaryjnej rozpoznawczych badań
laboratoryjnych,
- inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności oświatowo-informacyjnej
dla podmiotów podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej oraz
popularyzowanie przepisów z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia
zwierząt oraz ochrony zwierząt,
- wyznaczanie lekarzy uprawnionych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na
terenie powiatu,
- wystawianie świadectw zdrowia,
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt poprzez szczepienia ochronne, badania
zwierząt w kierunku chorób zakaźnych,
- nadzór nad transportem zwierząt oraz żywności pochodzenia zwierzęcego,
środków żywienia zwierząt, materiału biologicznego,
- nadzór nad lecznictwem zwierząt.
4.Działania podejmowane przez Powiatową Inspekcję Sanitarną.
Nakreślone zadania w celu poprawy bezpieczeństwa w powiecie, Powiatowa
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wołowie realizować będzie w ramach
prowadzonego zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz poprzez
włączenie się do współpracy z instytucjami i służbami:
- Komendą Powiatową Policji – w ramach akcji służących bezpieczeństwu
mieszkańców, imprez masowych organizowanych na terenie powiatu, dyskotek,
skarg i interwencji,
- Państwową Strażą Pożarną,
- Inspekcją Weterynaryjną,
- Ochroną Środowiska,
- Urzędami Celnymi,,
- organami samorządu terytorialnego,
- zakładami służby zdrowia,
- placówkami szkolno-wychowawczymi
- prasą lokalną, telewizją
oraz innymi instytucjami i organizacjami w zależności od zaistniałych sytuacji.
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5. Przedsięwzięcia samorządów.
- Wyszukiwanie i eksponowanie przy współpracy z Policją i innymi podmiotami
takich formuł, w których wyraźnie ukazana została rola społeczności lokalnej,
jako partnerów w eliminowaniu źródeł rodzących patologie społeczne /
uspołecznienie działań Policji winno prowadzić do edukacji społecznej w
zakresie rozwiązywania ważnych problemów. Działania takie będą miały na celu
wytworzenie więzi w społeczności lokalnej w budowie systemu ochrony mienia
oraz przeciwdziałania szerzącej się przestępczości.
- Promowanie dialogu ze społeczeństwem w celu wzmocnienia jego roli w
planowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć w ramach prewencji kryminalnej.
- Organizowanie kursów doradczych dla rodziców i nauczycieli w zakresie
rozwiązywania problemów przestępczości wśród nieletnich, szczególnie z
wyjaśnieniem przyczyn i symptomów w teorii prewencyjnej.
- Wykorzystywanie sugestii społecznych w planowaniu przestrzennym miast i
okolic, tak aby poprawić jakość życia, zredukować aspekty kryminogenne
urbanistyki.
- Realizowanie programów zmierzających do aktywnego zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie kół zainteresowań, sekcji
sportowych itp..
- Wspieranie Policji i innych podmiotów w działaniach prewencyjnych oraz w
celu zwiększenia liczby dzielnicowych, wynagrodzenie za pracę w godzinach
nadliczbowych.
- Powołanie i uaktywnienie na wszystkich szczeblach samorządności komisji
bezpieczeństwa i porządku publicznego, które wspomagały by Policję i inne
podmioty w podejmowaniu przez nich kreatywnych i wielostronnych
programów prewencji kryminalnej.
Na szczeblu powiatu należy utworzyć środki specjalne przeznaczone na finansowe
wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a pochodzące z dotacji organów
samorządu i darowizn innych instytucji.
Aktywniejsze włączenie się wszystkich samorządów z terenu powiatu w działania
różnych podmiotów dbających o bezpieczeństwo mieszkańców.
Popieranie, inicjowanie i lobbowanie wśród samorządów powiatowego i gminnych oraz
innych podmiotów, wszelkich działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego w tym zmian legislacyjnych.
Inicjowanie i upowszechnianie, wśród innych samorządów, działań zmierzających do
głęboko pojętej profilaktyki.
Poprawienie lokalnych inicjatyw wpływających na wzrost poczucia mieszkańców np.
bezpieczne osiedle, blok mieszkalny, szkoła itp..
Bezpieczne funkcjonowanie państwa, bezpieczny byt każdej rodziny, każdego
obywatela jest wartością najwyższą. Podchodząc w sposób kompleksowy do zagadnień
związanych z bezpieczeństwem publicznym nakreślonym długofalowym „Programem
poprawy”, należy nasilić działania organizacyjno – prewencyjne instytucji dbających o
bezpieczeństwo obywateli naszego powiatu i włączyć do tych działań całą społeczność
lokalną łącznie z samorządami powiatowym i gminnymi. A zatem przestępczość i każdy
inny problem społeczny nie mający źródeł leżących poza zakresem ludzkiej
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odpowiedzialności może być skutecznie wyeliminowany poprzez oddziaływanie na to
środowisko.
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