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1. Analiza zagrożeń na terenie powiatu Szydłowieckiego 

Powiat szydłowiecki, zlokalizowany jest w centralnej Polsce. Powierzchnia obszaru 
chronionego to około 600 km2. Obszar ten obejmuje miasto i gminę Szydłowiec oraz 4 gminy 
tj. Orońsko, Chlewiska, Mirów i Jastrząb. Liczba ludności zamieszkałej na obszarze 
chronionym wynosi 41795, w tym,  w mieście Szydłowiec 12780 osób, (gm. Orońsko – 5870, 
gm. Jastrząb – 5147, gm. Mirów – 3913, gm. Chlewiska – 6650 )1.

Na podległym terenie usytuowana jest droga krajowa E-7, nadzorowana przez tut. 
jednostkę na odcinku 23 km. Jest to główny ciąg komunikacyjny w powiecie szydłowieckim,  
z największym nasileniem ruchu drogowego. Ponadto przez teren powiatu przebiega droga 
wojewódzka W-727 relacji Przysucha - Wierzbica, nadzorowana na długości 25 km,.  

W powiecie znajduje się łącznie 211,5 km dróg powiatowych, oraz drogi gminne, gdzie 
największe zagrożenie występuje na terenie miasta Szydłwiec, z uwagi na urbanizację terenu.  

Ze względu na przewagę na obszarze chronionym gruntów rolnych w stosunku do 
powierzchni całego powiatu oraz na stosunek osób zatrudnionych w rolnictwie do osób 
zatrudnionych w przemyśle przyjęto charakter obszaru chronionego jako rolniczo – 
przemysłowy.  

W rejonie odpowiedzialności służbowej brak jest dużych firm i zakładów 
przemysłowych. Prowadzoną działalność przemysłową i gospodarczą, w zdecydowanej 
większości stanowią podmioty gospodarcze zatrudniające od kilku do kilkunastu osób. 

Bezrobocie na dzień 30.11.2006 roku na terenie powiatu szydłowieckiego wynosiło
36,8%.  

Podjęcie skutecznych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie 
powiatu Szydłowieckiego oraz prawidłowe nakreślenie zadań do realizacji, wymaga 
wskazania aktualnych i realnych zagrożeń przestępczością.

W ciągu ostatnich pięciu lat głównym celem działania Policji szydłowieckiej było
przede wszystkim ograniczanie liczby przestępstw oraz wzrost wykrywalności ich sprawców. 

Z analizy danych statystycznych wynika, że wśród form przestępczości kryminalnej 
największe zagrożenie stanowią przestępstwa pospolite, szczególnie uciążliwe dla obywateli 

 
1 Dane - Ewidencja Ludności, przy Urzędzie Gminy i Miasta Szydłowiec 
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tj.:   
• kradzieże,  
• kradzieże z włamaniem, 
• rozboje i wymuszenia rozbójnicze. 
• uszkodzenia ciała oraz bójki i pobicia, 

 

2. Cele programu „Bezpieczny Powiat Szydłowiecki” 
 

Mieszkańcy powiatu szydłowieckiego bezpieczeństwo umieszczają na wysokiej 
pozycji w hierarchii potrzeb. Mając to na uwadze koniecznym jest podjęcie działań
koordynujących wysiłki społeczne, których nadrzędnym celem będzie rzeczywista poprawa 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Powinny być one realizowane w oparciu  
o już istniejące strategie i programy profilaktyczne, tj.: 

• program operacyjny Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu. 
• strategia rozwoju miasta i gminy Szydłowiec na lata 2005 – 2013,  

 
Analiza zagrożeń na terenie powiatu szydłowieckiego pozwoliła na sprecyzowanie 

następujących celów programu: 

1. Ochrona dzieci i młodzieży. 
2. Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu. 
3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii         

i przemocy domowej. 
4. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 
Realizacja programu będzie możliwa poprzez: 
• ograniczenie przestępczości pospolitej oraz wybryków chuligańskich i wandalizmu, 
• zmniejszenie zagrożenia wiktymizacji, czyli stania się ofiarą przestępstwa,  
• zmniejszenie liczby zagrożeń (obiektywną poprawę stanu bezpieczeństwa), ze 

szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
• wykształcenie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa, 
• rozwijanie dobrego kontaktu obywateli z instytucjami działającymi na rzecz 

bezpieczeństwa, w tym poprawę jakości ich pracy,   
• współpracę z organizacjami i instytucjami statutowo zajmującymi się pracą

środowiskową z rodziną oraz dziećmi i młodzieżą.

Duże znaczenie będzie miało podniesienie świadomości prawnej i wiedzy 
wiktymologicznej społeczeństwa. Konieczna jest zmiana mentalności społecznej  
i zdecydowane reagowanie na wszelkie przejawy zła, kształtowanie poszanowania dla 
istniejących norm prawnych dzięki prowadzeniu właściwej polityki informacyjnej, 
edukacyjnej i represyjnej.  

Przedsięwzięcia profilaktyczne w ramach programu obejmować powinny takie obszary 
życia społecznego jak: 
• bezpieczeństwo na drogach, osiedlach i w innych miejscach publicznych – widoczna 

policja, 
• współpracę z organizacjami prowadzącymi działania zapobiegające patologiom, 
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• zaangażowanie instytucji społecznych i samorządowych na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez min. zagospodarowanie im czasu wolnego, 

• kształtowanie świadomości prawnej i właściwie rozumianej odpowiedzialności każdego 
obywatela – prowadzenie skutecznej polityki medialnej, 

• zapobieganie zachowaniom patologicznym tj. alkoholizmowi, narkomanii i przemocy  
w rodzinie.  

 
Formułując cele i zadania programu oparto się m.in. na prognozie mocnych i słabych 

stron tworzonego Programu.  
 
Do mocnych stron zaliczono: 
• skoordynowaną współpracę pomiędzy organami, instytucjami i stowarzyszeniami  

z terenu powiatu szydłowieckiego, 
• współpracę z samorządem lokalnym,  
• planowanie i koordynowanie działań w oparciu o potrzeby społeczne, w tym wyniki 

badania opinii publicznej.  
 
Do słabych stron zaliczono: 
• niedostateczna ilość funduszy przeznaczonych  na działalność profilaktyczną,
• wzrost natężenia ruchu kołowego, słaba infrastruktura dróg, 
• wysoki poziom bezrobocia, 
• niewystarczające zainteresowanie mediów w promowaniu działań profilaktycznych, 
• niechęć obywateli do współpracy z Policją i organami sprawiedliwości. 

 
W oparciu o analizę mocnych i słabych stron zdefiniowano szanse i zagrożenia   
 wynikające z wdrożenia i realizacji programu. 

Szanse: 
• pozyskiwanie środków finansowych z funduszów UE, 
• wspólne inicjatywy władz i organizacji społecznych, 
• promocja Policji i samorządu – nowatorskie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. 

Zagrożenia: 
• niestabilność przepisów prawnych, 
• niewystarczające środki finansowe na realizację zadań służących poprawie 

bezpieczeństwa, 
• niewystarczające zaangażowanie podmiotów pozapolicyjnych w realizację działań

profilaktycznych i prewencyjnych, 
• utrwalanie poglądu, że Policja jest jedyną instytucją odpowiedzialną za poziom 

bezpieczeństwa oraz stan zagrożenia (np. w obszarze bezpieczeństwa na stadionach). 
Realizacja programu w latach 2007-2010 zakłada wdrożenie na terenie powiatu 

szydłowieckiego idei „zintegrowanej polityki bezpieczeństwa”, której fundamentem są
lokalne strategie, tworzone na poziomie gmin i powiatów. 
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Podmioty zaangażowane w realizację Programu 
 
Samorząd powiatowy, miejski gminny powinien włączać się w realizację Programu 

zgłaszając akces i popierając go konkretnymi działaniami. Należy wytworzyć swoistą „modę”
na realizację Programu, co wydaje się oczywiste z uwagi na uniwersalny charakter celów  
i obowiązki samorządu lokalnego w tym zakresie wynikające z ustaw. 

Na szczeblu jednostki administracyjnej odpowiedzialność za realizację zadań
wynikających z założeń Programu spoczywa na staroście powiatu, przewodniczącym komisji 
bezpieczeństwa i porządku. Komisja wsparta przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, 
Prokuratury, a także przedstawicielami służb miejskich powinna być wiodącym głosem  
w lokalnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.  

W ramach realizacji poszczególnych zadań mogą być tworzone grupy robocze złożone 
z przedstawicieli podmiotów zaangażowanych oraz specjalistów zaproszonych do 
współpracy. Prace grup roboczych, w zależności od szczebla realizacji zadań, powinny być
zsynchronizowane z pracami wymienionych powyżej zespołów i komisji. 

Podmiotami partycypującymi w realizacji Programu oprócz samorządu będą także
organizacje społeczne, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe. 

 

3. Obszary działań zapobiegawczych 
 

Z dotychczasowych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również
ogólnopolskich sondaży przeprowadzonych wśród społeczności lokalnych wynika, iż
działania winny być realizowane w następujących obszarach: 

 
33 ..11 PPrrzzeess ttęęppcczzoośśćć ii ddeemmoorraall ii zzaaccjjaa nniiee ll eettnniicchh

Proponowane działania : 
• tworzenie miejsc możliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzenia wolnego 

czasu np. boiska osiedlowe, place zabaw, kluby osiedlowe, siłownie, kawiarenki 
internetowe, 

• propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych form spędzania czasu wolnego, 
• prawidłowa wymiana informacji i inspirowanie współpracy pomiędzy instytucjami 

zajmującymi się wychowaniem dzieci i młodzieży (świetlice, kluby młodzieżowe, kluby 
kibica, szkoły, parafie i inne), 

• objęcie opieką rodzin patologicznych i nieletnich wywodzących się ze środowisk 
przestępczych oraz osób potencjalnie predestynowanych do popełnienia przestępstw, 

• zdecydowane i natychmiastowe reagowanie na zachowania chuligańskie oraz przestępcze,  
zwłaszcza na terenie szkół,

• włączenie organizacji młodzieżowych oraz pozarządowych do działań profilaktycznych  
i edukacyjnych, 

• propagowanie właściwego zachowania w czasie imprez masowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem obiektów sportowych, 

• poprawa świadomości prawnej nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży w zakresie 
przestępczości komputerowej i internetowej, 
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• zdecydowana reakcja zainteresowanych instytucji na łamanie zakazu sprzedaży nieletnim 
alkoholu i papierosów, 

• zwiększenie aktywności szkół w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji 
nieletnich. 

 
33 ..22 ZZjjaawwiisskkaa kkrryymmiinnooggeennnnee ,, cchhuull ii ggaańńss ttwwoo ii wwaannddaall ii zzmm

Proponowane działania: 
• organizowanie stref bezpieczeństwa m.in. w oparciu o informację mieszkańców,  
• likwidowanie „znieczulicy społecznej” poprzez zdecydowaną i natychmiastową reakcję

na przestępstwa, wykroczenia i zachowania o charakterze chuligańskim, 
• rozpoznawanie i monitorowanie formalnych oraz nieformalnych grup młodzieżowych 

(m.in. blokersów, pseudokibiców), 
• tworzenie w dzielnicach o wysokim stopniu przestępczości i patologii świetlic dla dzieci 

i klubów młodzieżowych, 
• propagowanie wśród społeczności lokalnej zasady wzajemnej pomocy sąsiedzkiej  

w myśl zasady „Najlepsze zabezpieczenie przez złodziejem to dobry sąsiad” , 
• popularyzowanie i promowanie technicznego zabezpieczenia obiektów szczególnie 

narażonych na dokonanie przestępstwa (zabezpieczenia mechaniczne, alarmy, monitoring) 
- tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej poprawie bezpieczeństwa, 

• tworzenie strzeżonych miejsc parkingowych, 
• inspirowanie firm ubezpieczeniowych do uwzględnienia w polityce asekuracyjnej działań

na rzecz bezpieczeństwa np. obniżenie stawek ubezpieczeniowych za dodatkowe 
zabezpieczenia mienia. 

3.3 Ochrona rodziny

AAllkkoohhoo ll ii zz mm ii nnaa rrkkoo mmaanniiaa
Proponowane działania: 
• zapobieganie uzależnieniom m.in. poprzez reakcję na łamanie przepisów ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 
• prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach w zakresie wczesnego rozpoznawania  

i zapobiegania uzależnieniom, 
• organizowanie pomocy socjalnej i medycznej osobom uzależnionym,  
• prowadzenie przedsięwzięć opiekuńczych, leczniczych i terapeutycznych m.in. poprzez 

prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi, terapii zajęciowej, organizowanie czasu 
wolnego dla podopiecznych,  

• włączenie społeczności lokalnych w proces resocjalizacji i readaptacji osób uzależnionych 
od narkotyków i alkoholu, 

• rozszerzanie współpracy Policji z podmiotami zajmującymi się problematyką uzależnień,
• prowadzenie ścisłej kontroli miejsc gromadzenia się młodzieży (np. dyskotek), elementu 

przestępczego, melin itp.  
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PPrr zz ee mmoocc ww rr ooddzz iinn ii ee
Proponowane działania: 

• prowadzenie działalności edukacyjnej wśród, nauczycieli, rodziców i dzieci w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• współdziałanie instytucji pomocowych,  
• propagowanie poprzez m.in. lokalne media informacji na temat możliwości pomocy 

ofiarom przemocy domowej, 
• zaangażowanie instytucji pomocowych w realizację procedury „Niebieskie karty”, 
• optymalne wykorzystanie sieci punktów interwencji kryzysowej dla ofiar przestępstw, 
• szkolenie policjantów z zakresu interwencji kryzysowej i współpracy 

międzyinstytucjonalnej. 

33 ..44 BBeezzppiieecczzeeńńss ttwwoo ww rruucchhuu ddrrooggoowwyymm

Proponowane działania: 
• eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drogach w celu przeciwdziałania zagrożeniom w 

ruchu drogowym,  
• skuteczne ujawnianie nietrzeźwych oraz będących pod wpływem innym środków 

odurzających uczestników ruchu drogowego,  
• organizowanie „bezpiecznych parkingów” (w tym dla samochodów ciężarowych  

i przewożących materiały niebezpieczne),  
• edukacja i profilaktyka uczestników ruchu drogowego w zakresie unikania zagrożeń,
• zdecydowana walka z „piractwem drogowym” ze szczególnym uwzględnieniem osiedli 

mieszkaniowych i okolic szkół,
• doskonalenie ratownictwa drogowego, 
• poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji publicznej (m.in. prywatne 

busy), 
• poprawa infrastruktury drogowej. 
 
4. Zadania do realizacji

Mając na uwadze cele programu „Bezpieczny Powiat Szydłowiecki” oraz wskazane 
wcześniej pożądane obszary aktywności społecznej, koniecznym jest określenie i wykonanie 
przez wskazane instytucje następujących przedsięwzięć:
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

I Ochrona dzieci
i młodzieży

Ograniczenie
niedostosowania
społecznego oraz
przestępczości
dzieci
i młodzieży

1. Analizowanie przyczyn nie-
dostosowania społecznego wśród
dzieci i młodzieży, wpływających na
stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego.

2. Kontynuowanie współpracy
nauczycieli – rodziców – uczniów,
Policji, Straży Miejskiej, instytucji i
organizacji społecznych wynikającej
z realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Niedostosowaniu
Społecznemu i Przestępczości Wśród
Dzieci i Młodzieży.

3. Organizowanie spotkań prewen-
cyjnych z nauczycielami, uczniami
i rodzicami.

Koordynatorzy:
V-ce Starosta – p.
Roman Woźniak,
Z-ca KPP
Szydłowiec – kom.
Robert Galas

Odpowiedzialny:
Naczelnik
Wydziału Edukacji,
Zdrowia, Kultury i
Sportu - p.Joanna
Strzelecka

Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin: Szydłowiec,
Mirów, Orońsko, Jastrząb,
Chlewiska – Wydziały
Edukacji, ZHP,
Sąd i Prokuratura, GOPS,
MOPS, Świetlica Nazaret,
placówki szkolne
i oświatowe – samorząd
uczniowski, rady rodziców,
Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna, Straż Miejska,
Policja
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

I
Ochrona dzieci
i młodzieży

I. Zapewnienie
bezpieczeństwa
w szkołach i ich
otoczeniu

II. Zagospodaro-
wanie czasu

wolnego dzieci
i młodzieży

1. Aktywny udział Policji i Straży
Miejskiej w profilaktyce i zwalczaniu
przestępczości i demoralizacji dzieci
i młodzieży (Szkolne Grupy Wsparcia,
prelekcje, spotkania, współpraca
z „ochroną” szkół);

2. Zwalczanie źródeł przestępczości
(ściganie dealerów narkotykowych,
członków agresywnych grup
nieformalnych, współpraca
z pedagogami szkolnymi);

3. Zwiększenie skuteczności ochrony
szkół poprzez powiązanie „patroli
szkolnych” z określonymi rejonami
placówek szkolnych i oświatowych.

1. Udostępnienie pomieszczeń szkolnych
oraz zwiększenie liczby godzin na
zajęcia pozalekcyjne;

2. Włączenie lokalnych liderów
i autorytetów młodzieżowych
w realizację przedsięwzięć prewencyj-
nych;

3. Współpraca i współdziałanie
organizacji sportowych, młodzie-
żowych, parafialnych w zakresie
organizowania form spędzania wolnego
czasu (np. obozy, kolonie, świetlice);

Odpowiedzialny –
Naczelnik Sekcji
Prewencji KPP
Szydłowiec - kom.
Jarosław Kaprzyk,
Komendant Straży
Miejskiej –
Krzysztof Boruń

Odpowiedzialny –
Naczelnik
Wydziału Edukacji,
Zdrowia, Kultury i
Sportu - p.Joanna
Strzelecka, ks.
Dariusz Szambor -
„Nazaret”

Policja, Straż Miejska, firmy
ochroniarskie, placówki
szkolne i oświatowe

Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin Szydłowiec,
Mirów, Orońsko, Jastrząb,
Chlewiska, – Wydziały
Edukacji placówki szkolne
i oświatowe, kluby sportowe,
Policja, Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat
Szydłowiecki”, spółdzielnie
mieszkaniowe, kluby
kibiców: „Szydłowianka”,
GKRPA
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

Ochrona dzieci
i młodzieży

4. Organizowanie imprez kulturalno-
rozrywkowych promujących zdrowy
styl życia, bezpieczeństwo osobiste;

5. Zwiększenie aktywności wolontariatu
w organizacji form spędzania wolnego
czasu.

6. Tworzenie infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej na terenie osiedli
mieszkaniowych np. trasy rowerowe,
boiska do minikoszykówki, stoły do
gry w tenisa, place zabaw.

Odpowiedzialny –
Naczelnik
Wydziału Edukacji,
Zdrowia, Kultury i
Sportu - p.Joanna
Strzelecka,
Państwowy
Powiatowy
Inspektor Sanitarny
– Janina Badowska

Gminne Ośrodki Kultury,
Szydłowiecki Centrum
Kultury ,GKRPA, Policja
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny,
placówki szkolne i
oświatowe
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

I
Ochrona dzieci
i młodzieży

Objęcie
zainteresowaniem
wagarującej
młodzieży
i nieletnich
pozostających bez
opieki oraz
nieformalnych
grup młodzieżo-
wych
(pseudokibice,
blokersi) i
ograniczenie
negatywnych
skutków ich
działalności

1. Kontrola miejsc gromadzenia się
młodzieży (np. piwnice, klatki
schodowe, rejony lokali
gastronomicznych, hipermarketów,
parków) i jej legitymowanie;

2. Skuteczne zabezpieczenie imprez
masowych (mecze piłkarskie, koncerty,
festyny);

3. Współdziałanie z klubami sportowymi i
klubami kibica w celu eliminowania
negatywnych zachowań;

4. Informowanie placówek oświatowych
oraz prawnych opiekunów o naruszeniu
przez nieletnich obowiązujących norm
prawnych lub zachowaniach mogących
powodować demoralizację lub ich
zagrożenie;

5. Podejmowanie wobec dzieci i mło-
dzieży nie realizujących obowiązku
szkolnego i zagrożonych demoralizacją
środków profilaktycznych i prawnych;

6. Prowadzenie systematycznych działań
prewencyjno-represyjnych np. „Blo-
kersi”, „Wagarowicz”.

Naczelnik Sekcji
Prewencji KPP
Szydłowiec - kom.
Jarosław Kaprzyk,
Referent ds.
Zarządzania
Kryzysowego i
Operacji
Policyjnych
sierż.szt.
Przemysław
Kowalik,
Komendant Straży
Miejskiej –
Krzysztof Boruń

Policja,
Straż Miejska, Sąd,
Prokuratura, placówki
szkolne i oświatowe,
Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin Szydłowiec,
Mirów, Orońsko, Jastrząb,
Chlewiska, kluby sportowe,
kluby kibica,
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

II Ograniczenie
zjawisk
krymino-
gennych,
chuligaństwa i
wandalizmu

I. Zapobieganie
i ograniczanie
przestępczości
pospolitej
i dokuczliwych
wykroczeń.

II. Eliminowanie
wandalizmu
i zachowań
chuligańskich

1. Bieżące aktualizowanie „map
przestępczości”, wskazujących miejsca
publiczne i czas, w których najczęściej
dochodzi do przestępstw pospolitych;

2. Monitorowanie społecznych oczeki-
wań, co do dyslokacji służb
patrolowych w miejscach nie-
bezpiecznych – społeczne mapy
zagrożeń;

3. Tworzenie stref bezpieczeństwa
w miejscach publicznych ( np. dworce,
pasaże handlowe, targowiska itp.)
poprzez nasycenie ich służbami
patrolowymi;

4. Zwiększenie ilości pełnionych służb
patrolowych poprzez: organizowanie
wspólnych patroli prewencyjnych np.:
patrole piesze, jednoosobowe, patrole
rowerowe, wspólne patrole z
funkcjonariuszami Straży Miejskiej,
Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej,
organizowanie dodatkowych płatnych
służb patrolowych;

Koordynatorzy –
Starosta
Szydłowiecki – p.
Włodzimierz
Górlicki,
Komendant
Powiatowy Policji
w Szydłowcu -
insp. Grzegorz
Krukowski

Odpowiedzialny -
Naczelnik Sekcji
Prewencji KPP
Szydłowiec - kom.
Jarosław Kaprzyk,
Kierownik Ogniwa
Patrolowo –
Interwencyjnego –
asp.szt.Wiesław
Adamczyk,
Komendant Straży
Miejskiej –
Krzysztof Boruń

Policja,
Straż Miejska, Straż Pożarna,
SOK, Straż Leśna, Sąd,
Prokuratura, Starostwo
Powiatowe, Urzędy Gmin:
Szydłowiec, Mirów,
Orońsko, Jastrząb,
Chlewiska, Stowarzyszenie
Bezpieczny Powiat
Szydłowiecki, lokalne media,
spółdzielnie mieszkaniowe
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

Ograniczenie
zjawisk
krymino-
gennych,
chuligaństwa i
wandalizmu

5. Skrócenie czasu reakcji na zdarzenie
m.in. poprzez wprowadzenie rozwiązań
technicznych i organizacyjnych,
poprawienie i unowocześnienie
wyposażenia technicznego stanowisk
kierowania służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo -stworzenie
zintegrowanego systemu „112”,
tworzenie systemów dowodzenia z
wykorzystaniem rozwiązań na bazie
systemu komputerowego, GPS,
monitoringu itp.

6. Uzyskiwanie informacji od
społeczeństwa, przy wykorzystaniu
telefonu zaufania, (048 6170105)

7. Upowszechnienie informacji na temat
możliwości kontaktu z dzielnicowym
bądź właściwą jednostką Policji, Straży
Miejskiej;

8. Prezentacja dzielnicowych społeczno-
ściom lokalnym poprzez: publiczną
informację w administracjach osiedli,
internecie, lokalnych mediach,

9. Nagradzanie wniosków i inicjatyw
społecznych wpływających na poprawę
bezpieczeństwa miasta (nagrody za
ujawnienie wandali, przestępców,
propozycje rozwiązań);
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

Ograniczenie
zjawisk
krymino-
gennych,
chuligaństwa i
wandalizmu

Rozbudowa
i modernizacja
systemu
monitoringu
wizyjnego miasta

1. Rozszerzenie przez samorząd miejski
systemów monitoringu wizyjnego
miejsc publicznych w oparciu o „mapy
przestępczości” oraz organizowanie
profesjonalnego dozoru,
umożliwiającego skuteczne i szybkie
reagowanie na przestępstwa
i wykroczenia;

2. Rozbudowa stanowiska obsługi
monitoringu o nowoczesne urządzenie
techniczne podnoszące jego
możliwości;

3. Wykorzystanie zapisów z monitoringu
do typowania i identyfikacji sprawców.

Odpowiedzialny –
Burmistrz Miasta i
Gminy Szydłowiec-
p. Andrzej
Jarzyński

Urząd Miasta Szydłowiec,
Stowarzyszenie Bezpieczny
Powiat, Policja, Straż
Miejska,
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L.p.
Zamierzony

cel
Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

Ograniczenie
zjawisk
krymino-
gennych,
chuligaństwa i
wandalizmu

Likwidacja miejsc
niebezpiecznych

1. Określenie miejsc sprzyjających
popełnianiu przestępstw i wykroczeń;

2. Odzyskiwanie „bezpiecznych miejsc”
poprzez np. montaż kamer, wykonanie
prac porządkowych (wycięcie krzaków
i zarośli, rozbiórka lub zabezpieczenie
miejsc i obiektów - pustostanów);

3. Tworzenie strzeżonych miejsc
parkingowych,

4. Doświetlenie poprzez montaż latarni
w wytypowanych miejscach;

5. Egzekwowanie od właścicieli i admini-
stratorów właściwego zabezpieczenia
obiektów w związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami;

6. Dostosowanie obiektów sportowych
i obiektów użyteczności publicznej (np.
stadiony, hale sportowe, dworce) do
wymogów Ustawy o Bezpieczeństwie
imprez masowych oraz bezpieczeństwa
publicznego.

Odpowiedzialny –
Sekretarze Gmin:
Szydłowiec,
Mirów, Orońsko,
Jastrząb,
Chlewiska.
Komendant Straży
Miejskiej –
Krzysztof Boruń,

Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin Szydłowiec,
Mirów, Orońsko, Jastrząb,
Chlewiska, spółdzielnie
mieszkaniowe, kluby
sportowe, Policja, Straż
Miejska, , Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat
Szydłowiecki ”, firmy
ubezpieczeniowe
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

Ograniczenie
zjawisk
krymino-
gennych,
chuligaństwa i
wandalizmu

Kształtowanie
wiedzy o
sposobach
unikania zagrożeń

1. Integracja środowisk naukowych wokół
idei bezpieczeństwa – stworzenie
naukowego zaplecza dla realizacji
programu;

2. Opracowywanie i kolportaż materia-
łów informacyjnych;

3. Włączenie lokalnych mediów do pro-
mowania bezpiecznych zachowań;

4. Wykorzystanie Obywatelskich Punk-
tów Informacyjnych;

5. Przedstawianie na imprezach
kulturalno-rozrywkowych treści
profilaktycznych;

6. Włączanie się samorządów do udziału
w konkursie „Bezpieczna Gmina”;

7. Organizowanie przez samorząd miejski
cyklicznych spotkań, debat mających
na celu analizę stanu bezpieczeństwa
oraz wspólne wypracowanie przez
wszystkie podmioty zainteresowane
poziomem bezpieczeństwa, rozwiązań
służących jego poprawie.

Odpowiedzialny –
Sekretarz Powiatu –
Krzysztof Bernatek

Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin Szydłowiec,
Mirów, Orońsko, Jastrząb,
Chlewiska, Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat
Szydłowiecki”, Policja,
Straż Miejska, SOK, Sąd,
Prokuratura, firmy
ubezpieczeniowe, kluby
sportowe, placówki
szkolne i oświatowe,
lokalne media, Państwowa
Straż Pożarna
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

Ograniczenie
zjawisk
krymino-
gennych,
chuligaństwa i
wandalizmu

Uaktywnienie
lokalnej
społeczności na
rzecz poprawy
bezpieczeństwa
w miejscach
publicznych
i miejscu
zamieszkania

Ochrona ofiar
przestępstw

1. Organizowanie spotkań i szkoleń ze
społecznością lokalną celem
rozpoznawania i rozwiązywania
problemów, uczenie bezpiecznych
zachowań;

2. Eliminowanie anonimowości w miejscu
zamieszkania poprzez realizację działań
„Poznaj swojego sąsiada”;

1. Poprawa jakości obsługi interesantów-
ofiar przestępstw; tworzenie pomie-
szczeń przystosowanych do przesłu-
chiwania małoletnich świadków oraz
ofiar przestępstw i przemocy tzw.
„niebieskich pokoi”;

2. Ścisła współpraca instytucji i orga-
nizacji pozarządowych udzielających
pomocy psychologicznej, prawnej oraz
finansowej ofiarom przestępstw

Odpowiedzialny -
Naczelnik Sekcji
Prewencji KPP
Szydłowiec - kom.
Jarosław Kaprzyk

Odpowiedzialni –
Prokurator
Rejonowy Ośrodka
Zamiejscowego w
Szydłowcu –
Dariusz Brzeziński,
Dyrektor
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie – Maria
Michalska

Policja, Straż Miejska,
MOPS, GOPS,
spółdzielnie mieszkaniowe,

Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin Szydłowiec,
Mirów, Orońsko, Jastrząb,
Chlewiska, Policja, Sąd,
Prokuratura, miejskie i
gminne ośrodki pomocy
społecznej, placówki
szkolne i oświatowe,
organizacje pozarządowe
(fundacje, stowarzyszenia)
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

III Ochrona
rodziny

Przeciwdziałanie
przemocy w
rodzinie

1. Diagnozowanie zjawiska przemocy w ro-
dzinie;

2. Utworzenie powiatowego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

3. Upowszechnienie wiedzy na temat
przejawów przemocy w rodzinie oraz
sposobów reagowania na to zjawisko
poprzez opracowywanie materiałów
instruktażowych, zaleceń, procedur
postępowania interwencyjnego
w sytuacjach kryzysowych, organi-
zowanie akcji promujących podnoszenie
świadomości społecznej w zakresie
przyczyn i skutków przemocy w ro-
dzinie;

4. Upowszechnienie procedury „Niebieskiej
Karty” – procedury postępowania
w przypadku wystąpienia przemocy
w rodzinie.

5. Współdziałanie instytucji i organizacji w
zakresie wczesnego rozpoznania i
monitorowania zjawisk dotyczących
wykorzystywania seksualnego dzieci (np.
sprawdzanie stron internetowych,
monitorowanie osób karanych za
pedofilię.

Odpowiedzialni –
Dyrektor PCPR –
Maria Michalska

Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin Szydłowiec,
Mirów, Orońsko, Jastrząb,
Chlewiska, Sąd,
Prokuratura, organizacje
pozarządowe (fundacje,
stowarzyszenia),
Straż Miejska, Policja,
placówki szkolne i
oświatowe,
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

Ochrona
rodziny

6. Aktywna współpraca instytucji i orga-
nizacji pozarządowych podejmujących
działania zapobiegające przemocy w ro-
dzinie oraz udzielanie pomocy prawnej,
psychologicznej, socjalnej jej ofiarom.

7. Propagowanie telefonów zaufania ( np.
Niebieska Linia, Linia Braterskich Serc,
telefon itp.);

8. Organizowanie szkoleń i spotkań dla
osób zajmujących się ograniczaniem tego
zjawiska;

9. Tworzenie i prowadzenie specja-
listycznych ośrodków wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie;

10. Współdziałanie wszystkich instytucji i
organizacji zajmujących się problem-
atyką przemocy w rodzinie w celu
oddziaływania na osoby stosujące
przemoc;

11. Wykorzystanie Punktu Informacji
Obywatelskiej;

MOPS, Gminne Komisje
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
kluby AA, Poradnia
Odwykowa,
Kościół i związki
wyznaniowe
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

Zwalczanie
narkomanii i
alkoholizmu

1. Kontrola podmiotów zajmujących się
sprzedażą i podawaniem alkoholu;

2. Cofanie koncesji na sprzedaż alkoholu
wobec podmiotów sprzedających alkohol
nieletnim lub naruszających inne
przepisy;

3. Ujawnianie nieletnich będących pod
wpływem alkoholu lub narkotyków
i podejmowanie w takich przypadkach
dalszych działań restrykcyjnych wobec
osób udzielających dzieciom i młodzieży
tych środków;

4. Leczenie i terapia osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków;

5. Propagowanie zdrowego stylu życia
poprzez organizację imprez kulturalnych,
sportowych;

6. Organizowanie szkoleń i spotkań dla
osób zajmujących się problematyką
narkomanii i alkoholizmu

Odpowiedzialni –
Przewodniczący
Gminnych Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w;
Szydłowcu,
Jastrzębiu,
Orońsku, Mirowie,
Chelwiskach

Gminne Komisje
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Urzędy Gmin, Wydział
Edukacji Zdrowia ,Kultury
i Sportu, Sąd, Prokuratura,
organizacje pozarządowe
(fundacje, stowarzyszenia),
Straż Miejska, Policja,
placówki szkolne i
oświatowe,
MOPS, GOPS, Gminne
Komisje Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
kluby AA, Poradnia
Odwykowa, ,
Kościół i związki
wyznaniowe, MONAR,
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

IV
Poprawa
bezpie-
czeństwa
w ruchu
drogowym

Edukacja
użytkowników
dróg w zakresie
bezpiecznego
zachowania się
na drodze

1. Działania edukacyjne w przedszkolach
i szkołach podstawowych ukierunkowane
na bezpieczne poruszanie się po drodze.

2. Promowanie elementów odblaskowych
dla pieszych i rowerzystów.

3. Opracowywanie, i kolportaż materiałów
profilaktycznych,

4. Współdziałanie w tym zakresie z lo-
kalnymi mediami.

Z-ca Naczelnika SP
i RD KPP
w Szydłowcu asp.
szt. Dariusz Kalita

Odpowiedzialny –
mł.asp. Andrzej
Buczek

placówki szkolne i oświa-
towe,
Policja, Straż Miejska,
Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin Szydłowiec,
Mirów, Orońsko, Jastrząb,
Chlewiska, – Zarząd Dróg
Powiatowych, lokalne
media, WORD,
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L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji Osoba
odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

Poprawa
bezpie-
czeństwa
w ruchu
drogowym

Wymuszenie
przestrzegania
przepisów ruchu
drogowego
wśród
kierowców
i pieszych

1. Prowadzenie intensywnych działań
zmierzających do eliminowania osób
nietrzeźwych w ruchu drogowym.

2. Eliminowanie z ruchu drogowego
niesprawnych technicznie pojazdów
w szczególności dokonujących przewozu
osób – prywatne busy, autobusy , PKS;

3. Prowadzenie działań kontrolnych
ukierunkowanych na przekraczanie do-
puszczalnej prędkości jazdy.

4. Tworzenie bezpiecznych dróg rowe-
rowych oraz ciągów dla pieszych w po-
staci chodników w rejonach szczególnie
niebezpiecznych w wypadki drogowe
z udziałem niechronionych uczestników
ruchu drogowego.

Odpowiedzialny –
Za-ca Naczelnika
Sekcji Prewencji
KPP Szydłowiec –
asp. szt. Dariusz
Kalita,
Wydział
Zagospodarowania
Przestrzennego
Budownictwa i
Geodezji Urzędu
Miejskiego w
Szydłowcu–
Urszula Grzmil

Policja, Straż Miejska,
Inspekcja Transportu
Drogowego, Urząd Miasta
Szydłowiec



23

L.p. Zamierzony
cel

Zadania do
realizacji

Sposób realizacji
Osoba

odpowiedzialna
za cel i zadania

do realizacji

Realizatorzy

IV
Poprawa
bezpie-
czeństwa
w ruchu
drogowym

Poprawa
organizacji
ruchu i infra-
struktury
drogowej

1. Utworzenie układu komunikacyjnego
i opracowanie projektów organizacji
ruchu dla poszczególnych tras, ulic,

2. Przystosowanie cykli sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniach, do
aktualnej sytuacji ruchu kołowego
z uwzględnieniem ruchu pieszego;

3. Usytuowanie przejść dla pieszych
w miejscach o możliwie najkrótszym
odcinku jezdni do przekraczania;

4. Uspakajanie i spowolnienie ruchu
ulicznego szczególnie w rejonie szkół
i dużych skupisk osiedlowych poprzez
instalowanie progów zwalniających,
szykanów zmieniających kierunek jazdy
ruchu i ograniczających prędkość;

5. Oświetlenie przejść dla pieszych oraz
skrzyżowań szczególnie niebezpie-
cznych;

6. Tworzenie „bezpiecznych parkingów”.

Odpowiedzialny –
Zarząd Dróg
Powiatowych –
Marek Ruszczyk,
Wydział
Komunalny Urzędu
Miejskiego w
Szydłowcu –
Edward Pawlik

Starostwo Powiatowe,
Urzędy Gmin Szydłowiec,
Mirów, Orońsko, Jastrząb,
Chlewiska, – Zarząd Dróg,
Policja, Straż Miejska,
spółdzielnie mieszkaniowe
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55.. OOcceennaa ii eewwaalluuaaccjjaa

Ocena programu oraz monitorowanie prowadzone będą poprzez: 

• coroczną ocenę programu podczas posiedzenia Zarządu Powiatu, 
• analizowanie danych statystycznych dotyczących zagrożeniami przestępczością

i patologiami w cyklach rocznych, 
• monitorowanie ocen i oczekiwań społecznych m.in. na podstawie badań socjologicznych 

prowadzone przez niezależne ośrodki badań publicznych, 
• omawianie realizacji podczas posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 
• omawianie realizacji podczas sesji Rady Powiatu, Rady Miasta i Rad Gmin.       

 

66.. PPoossttaannoowwiieenniiaa kkoońńccoowwee

Dla właściwej realizacji programu „Bezpieczny Powiat Szydłowiecki”- na lata 2007-2010 
powołuje się Radę Programową w skład, której wchodzą Starosta Powiatu – Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, Burmistrz Miasta Szydłowca, Wójtowie Gmin, Komendant Powiatowy 
Policji w Szydłowcu oraz koordynatorzy określonych w programie celów. Zadaniem Rady 
Programowej jest wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz 
sprawdzanie i monitorowanie sposobu wykonania. 

Wskazani przez Radę realizatorzy zadań zobowiązani są do sporządzenia okresowych (rocznych) 
harmonogramów działań wraz z podaniem terminów realizacji. 


