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Szanowni Państwo!
Motto październikowego numeru biuletynu brzmi 

„profilaktyki nigdy za wiele”. Już na początku nume-
ru znajdziecie Państwo informacje na temat inicjaty-
wy „PaS – Profilaktyka a Sztuka”, programu pokrew-
nego „PaT-owi”.

Dodatkowo prezentujemy dwie akcje profilaktycz-
ne  dotyczące  bezpieczeństwa  na  drodze:  „Brałeś? 
Nie Jedź!” oraz „Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj się 
i żyj”. Nie zabrakło także tematyki związanej z kam-
panią „2009 – rok pieszego” oraz szeregu wydarzeń 
związanych  z  funkcjonowaniem  programu  „Razem 
bezpieczniej” opisanych w dziale aktualności. W sta-
łej rubryce Projekt prezentujemy projekt Urzędu Mia-
sta Zawiercie „Budujemy Miasteczko Ruchu Drogo-
wego”. 

Mamy nadzieję,  że wszelkie  działania omawiane 
na łamach naszego biuletynu staną się inspiracją do 
podejmowania  inicjatyw  traktujących  bezpieczeń-
stwo priorytetowo.

Zapraszamy do lektury!

PaS - Profilaktyka a Sztuka

Inspiracją  do  powstania  projektu  Profilaktyka 
a Sztuka jest program  Profilaktyka a Teatr. Projekt 
PaS posiadając Certyfikat: „Wspiera nas PaT" posłu-
guje się metodologią i celami Programu PaT posze-
rzając i dostosowując je do lokalnych potrzeb reali-
zowanego projektu.

Podobnie  jak  PaT,  obejmuje  on  cztery  obszary: 
działanie, informację, edukację oraz akcję. 
1. Działanie:

Rolę gospodarza w tym obszarze pełni Komendant 
Miejski Policji w Rudzie Śląskiej. Projekt prowadzi ze-

spół realizatorów, w którego skład wchodzą: autor, 
zespół doradców (nauczyciele, pedagodzy i psycho-
lodzy), zespół liderów projektu oraz osoby uczestni-
czące w realizacji.  Za informacje w mediach odpo-
wiadają rzecznicy prasowi projektu w tym wypadku 
autor i osoba realizująca projekt wybrana spośród li-
derów i uczestników.  

Ponadto bieżące informacje dotyczące realizowa-
nego projektu (edukacja, akcje i działania) zamiesz-
czane są na stronie internetowej KMP Ruda Śląska. 

Niezależnie od tego, aktualności  o projekcie PaS 
prezentowane są na stronie internetowej projektu.

Działanie "PaS" polega na przeprowadzeniu spo-
tkania kierowanego do jednego z wymienionych ad-
resatów:
a) Grupa Młodzieży - to działanie PaS/M.
b) Grupa Rodziców - to działanie PaS/R.  

Wyraźne zróżnicowanie grup wynika z odmienne-
go sposobu komunikowania się z adresatem. Struk-
tura pierwszego obszaru obejmuje trzy części:

Część pierwsza - to przeprowadzenie diagnozy po-
święconej  rozpoznawaniu  zagrożeń  występowania 
dysfunkcji  na terenie konkretnej  szkoły i  w okolicy 
(dzielnicy), z którą związany jest adresat. 

Część druga – to spektakl edukacyjno – profilak-
tyczny dobrany odpowiednio do potrzeb i możliwości 
odbiorcy.  

Część trzecia – to wcześniej przygotowany komen-
tarz lub otwarta dyskusja prowadzona z uczestnika-
mi spotkania przez moderatora.  

Spektakle edukacyjno – profilaktyczne do progra-
mu PaT „Dzwonek” i „Blackout”, autorstwa Grażyny 
Małkowskiej - pedagoga szkolnego z Warszawy wy-
korzystywane są również przez projekt PaS:
2. Informacja:

Zadaniem projektu  PaS w tym obszarze,  oprócz 
pokazywania działań bieżących jest przede wszyst-
kim tworzenie bazy danych na stronie internetowej 
projektu.  Umieszczane są w niej kontakty do auto-
rów  (osób  i  instytucji)  podobnych  inicjatyw,  które 
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wykorzystują dramę, teatr lub inne formy przekazu 
artystycznego  w  przeciwdziałaniu  zjawiskom  dys-
funkcji społecznych. Baza uwzględnia także informa-
cje  jak i  od kogo pozyskać scenariusze do działań 
profilaktycznych.

Ponadto  obszar  ten  z  natury  projektu  PaS służy 
promowaniu  i  wzmacnianiu  działań  ogólnopolskich 
realizowanych  przez  uczestników  Programu  PaT.
3. Edukacja

Projekt PaS obejmuje i uczestniczy w możliwie naj-
większej  ilości  działań  edukacyjnych  (konferencje, 
warsztaty, sympozja i inne), na rzecz przeciwdziała-
nia dysfunkcjom społecznym.
4. Akcja

Akcją dla uczestników projektu PaS jest "Przysta-
nek PaT". Ponadto w miarę możliwości osoby realizu-
jące Rudzki Projekt Profilaktyczny PaS będą w każ-
dym roku kalendarzowym dążyły do realizacji akcji - 
tak  zwanego:  „Małego  Rudzkiego  Przystanku  PaT 
i PaS” –  w formie przeglądu różnego rodzaju  form 
wyrazu artystycznego wykorzystywanego w profilak-
tyce.

Główne cele  projektu  to inspirowanie młodzieży, 
dorosłych,  instytucji  rządowych  i  samorządowych 
oraz stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego 
do wspólnych przedsięwzięć na rzecz przeciwdziała-
nia  i  zapobiegania  dysfunkcjom społecznym.  Profi-
laktyka i zapobieganie ma się odbywać głównie przy 
użyciu dramy, teatru oraz innych form przekazu ar-
tystycznego.

fot. Uroczyste wręczenie certyfikatu „PaT wspiera nas” 

Autorem projektu jest kom. Krzysztof Piechaczek, 
który został laureatem „Kryształu Profilaktyki 2009”. 
To wyróżnienie za miniony rok działań profilaktycz-
nych,  przyznane  zostało  w  Rudzie  Ślaskiej  po  raz 
pierwszy. Kategoria "Za postrzeganie młodego czło-
wieka jako partnera w działaniach profilaktycznych", 
w której kom. Krzysztof Piechaczek otrzymał wyróż-
nienie, jest ściśle związana z działaniem Rudzkiego 
Projektu  Profilaktycznego PaS Profilaktyka a Sztuka 
oraz z działaniami Programu Komendy Głównej Poli-
cji PaT - Profilaktyka a Teatr. 

         

Czy wiesz, że:
...przyczyną 98% wypadków na przejazdach kolejo-
wych w Polsce jest nieostrożność kierowców. Staty-
styka tych wypadków jest następująca: w roku 2005 
miało miejsce 236 wypadków (42 ofiary śmiertelne), 
w 2006 roku – 256 (30 ofiar śmiertelnych), w 2007 
roku – 262 (48 ofiar śmiertelnych) w 2008 roku – 226 
(40 ofiar śmiertelnych).

Szczegółowe dane z podziałem na kategorie prze-
jazdów dostępne na stronie internetowej  „Bezpiecz-
ny przejazd”.
         

Kampania społeczna
„Bezpieczny przejazd 
– zatrzymaj się i żyj”

 Lekceważenie  znaku  STOP, 
wjeżdżanie na przejazd, gdy sy-
gnalizator wskazuje światło czer-

wone,  jazda  slalomem  pomiędzy  półrogatkami  na 
przejazdach kategorii B, próby przejechania pod za-
mykającymi się zaporami przejazdów kategorii A to 
na polskich drogach smutna codzienność. Podobnie 
zachowują  się  piesi  i  rowerzyści.  Skutkiem  braku 
ostrożności często bywa tragedia.

Niezależnie  od  środków  technicznych  stosowa-
nych na podstawie szczegółowych przepisów przez 
zarządcę  infrastruktury  kolejowej,  niezbędna  jest 
kampania  uświadamiająca  zagrożenia  wynikające 
z niezachowania szczególnej ostrożności na przejaz-
dach wśród wszystkich  użytkowników dróg,  w tym 
wśród  najmłodszych,  utrwalająca  nawyk  zatrzymy-
wania się przed każdym przejazdem. 

Na  pomysł  zorganizowania  kampanii  w  latach 
sześćdziesiątych XX wieku pierwsi wpadli Japończy-
cy, a wkrótce dołączyły do nich kraje rozmieszczone 
na  wszystkich  kontynentach.  Wśród  organizatorów 
znalazły  się  zarządy  kolei,  zarządy  dróg,  policja, 
środki  masowego  przekazu,  o  przebiegu  kampanii 
dyskutowano także w parlamentach. Wszędzie zwra-
cano uwagę, że najczęstszą przyczyną wypadków na 
przejazdach (zawsze ponad 90%) jest nieostrożność 
kierowców. W 2005 roku zarządca polskiej sieci kole-
jowej,  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  rozpoczął 
kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd – Zatrzy-
maj się i żyj!”. Na skrzyżowaniu linii kolejowej z dro-
gą pociąg ma zawsze pierwszeństwo, pierwszeństwo 
z racji prawa i z pozycji siły. Pociąg to masa kilkuset 
czy kilku tysięcy ton, która na zatrzymanie od mo-
mentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania po-
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trzebuje nawet do 1200 metrów. 
Celem kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd 

– Zatrzymaj się i żyj!” jest podnoszenie świadomości 
zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej 
ostrożności  na  przejazdach,  kształtowanie  zacho-
wań,  utrwalanie  postaw  społecznie  pożądanych.  

Szczegółowe  informacje  o  kampanii,  wydarze-
niach  z  nią  związanych,  statystykach  i  partnerach 
dostępne na stronie internetowej kampanii.

Konkurs dla uczniów 
szkół podstawowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach kampa-
nii społecznej „Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj się 
i żyj!”, ogłasza konkurs dla szkół podstawowych. Ce-
lem konkursu jest podniesienie świadomości zagro-
żeń  wynikających  z  niezachowania  szczególnej 
ostrożności  na  przejazdach  kolejowo  –  drogowych 
oraz utrwalanie zasad właściwego zachowania wśród 
najmłodszych użytkowników dróg. Zadaniem uczest-
nika konkursu jest organizacja happeningu porusza-
jącego zagadnienia związane z bezpieczeństwem na 
przejazdach w myśl zasady: uczyć poprzez zabawę. 
Podstawą oceny zrealizowanych działań będzie spra-
wozdanie przygotowane na podstawie opracowane-
go formularza oraz dokumentacja wydarzenia: foto-
graficzna lub audiowizualna. Zwycięzcy zostaną wy-
łonieni  w  dwóch  etapach:  wojewódzkim  i  central-
nym. O wyborze laureatów konkursu zadecyduje jury 
złożone  z  pracowników PKP  Polskie  Linie  Kolejowe 
S.A. Ocenie podlegać będzie oryginalność w podej-
ściu  do  tematu  oraz  skuteczność  w realizacji  celu 
konkursu i przekazaniu jego idei. W ramach konkur-
su zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne w wy-
sokości 5 tys. zł, 3 tys. zł i 2 tys. zł. Konkurs trwa do 
31 października 2009 roku. 

Regulamin konkursu informujący o celach,  zasa-
dach  uczestnictwa  i  nagrodach  dostępny  na  stro-
nach  internetowych  www.bezpieczny-przejazd.pl 
oraz www.plk-sa.pl. 
Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Brałeś? Nie jedź!
Po narkotykach rozum wysiada.

Prowadzenie  samochodu  po  użyciu  narkotyków 
jest równie niebezpieczne jak jazda po wypiciu alko-
holu – jednak niewiele osób zdaje sobie z tego spra-
wę.  

Narkotyki  mogą  mieć  różny  wpływ  na  psychikę 
i samopoczucie człowieka. W zależności od przyjętej 
substancji mogą opóźniać lub przyspieszać reakcje, 
zaburzać sposób myślenia i proces postrzegania ota-
czającej rzeczywistości.

Ostateczny wpływ narkotyków na organizm poje-
dynczego człowieka jest w zasadzie niemożliwy do 
przewidzenia, a ponadto za każdym razem może być 
inny!  Zależy to od wielu czynników – rodzaju sub-
stancji, zażytej dawki, cech psychofizycznych danej 
osoby, odporności w danym dniu, pogody, pory dnia, 
poziomu zmęczenia i wielu innych. Poza tym nigdy 
nie  wiadomo z  całą  pewnością,  co  się  zażywa,  bo 
narkotyki  mogą  być  mieszane  z  innymi  groźnymi 
substancjami chemicznymi. 

Kampania „Brałeś? Nie  jedź!  Po narkotykach ro-
zum wysiada” ma uzmysłowić młodym ludziom nie-
bezpieczeństwa  prowadzenia  pojazdów  pod  wpły-
wem narkotyków.  Jest  skierowana zarówno do kie-
rowców, jak i pasażerów. Kampania bazuje na świa-
domości  społecznej  szkodliwości  prowadzenia  pod 
wpływem alkoholu.
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Na kampanię składają się między innymi: spot TV, 
spoty  radiowe,  ogłoszenia  prasowe,  outdoor  oraz 
plakaty.  Na  stronie  internetowej  rozumwysiada.pl 
znajdują się informacje na temat zagrożeń, objawów, 
działania i skutków zażywania narkotyków oraz inne 
informacje promujące kampanię. 

Pierwsza „PaT-owska” klasa 
ruszyła w Siemianowicach

16 września 2009 roku Wojewoda Śląski Zygmunt 
Łukaszczyk uczestniczył  w uroczystości  objęcia pa-
tronatem „PaT-u” klasy z I LO w Siemianowicach Ślą-
skich o profilu humanistyczno – artystycznym.

Jest to pierwsza w Polsce klasa pod patronatem 
tego programu. Licealiści będą opowiadali o uzależ-
nieniach i  innych problemach społecznych poprzez 
swoją działalność artystyczną. 

Na  uroczystość  przybyli  goście  z  KGP,  MSWiA, 
MEN, Komendant Wojewódzki  Policji  w Katowicach, 
władze Siemianowic Śląskich z gospodarzem impre-
zy  Prezydentem  Miasta  Jackiem  Guzym  na  czele, 
i wiele innych osobistości.

Częścią uroczystości  był  spektakl  „Ciszej” autor-
stwa pani Sabiny Szkaradek, w wykonaniu Kawiaren-
ki literacko - teatralnej „To i owo” z I LO w Siemiano-
wicach Śląskich. Więcej informacji na temat uroczy-
stości na stronie internetowej KWP w Katowicach. 

II Festyn „Razem bezpieczniej”
w Siemianowicach Śląskich

O roli  bezpieczeństwa w życiu codziennym przy-
pominali  sobie uczniowie Zespołu Szkół  Integracyj-
nych z Siemianowic Śląskich podczas II Festynu „Ra-
zem Bezpieczniej”, zorganizowanego przez dyrekcję 
szkoły i  siemianowickich policjantów w dniu 2 paź-
dziernika 2009 roku. Dzieci mogły zobaczyć z bliska 
policyjne radiowozy, wóz strażacki, karetkę pogoto-
wia, pojazdy straży miejskiej i inny sprzęt wykorzy-
stywany przez te służby. Przygotowane były również 
konkursy  i  zabawy.  Festyn wsparły  między  innymi 
wydziały Bezpieczeństwa, Kultury oraz Promocji Mia-
sta z Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Ślaskich 
oraz harcerze.  

Największym zainteresowaniem cieszyły się przy-
gotowane pokazy - antyterrorystyczny,  tresury psa 

służbowego  i  ga-
szenia  pożaru. 
Była także okazja 
do  skorzystania 
z przejażdżki  sku-
terem straży miej-
skiej  i  jazdy  kon-
nej oraz szkolenie 
udzielania  pierw-
szej  pomocy  me-

dycznej. Młodsze dzieci zabawiał Sznupek i klaun.

Aktualności:
II Wojewódzki Dzień Pamięci o Ofiarach 

Wypadków Drogowych
Wojewoda Śląski Pan Zygmunt Łukaszczyk, w ra-

mach Rządowego programu ograniczania przestęp-
czości  i  aspołecznych  zachowań "Razem bezpiecz-
niej",  wraz  z  Marszałkiem  Województwa  Śląskiego 
i Komendantem  Wojewódzkim Policji  w  Katowicach 
objął  honorowym patronatem,  organizowane  przez 
Wydział  Ruchu  Drogowego Komendy  Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach, obchody II Wojewódzkiego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, który za-
planowany był na dzień 20 września 2009 roku” na 
terenie  Wojewódzkiego  Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Katowicach.  

Jednakże w związku z tragedią w kopalni w Rudzie 
Śląskiej obchody zostały odwołane. Tego dnia śląscy 
policjanci  pełnili  służbę  w  radiowozach  z czarnymi 
wstążkami, a kierujący podczas kontroli otrzymywali 
od nich specjalne ulotki  dotyczące bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Posiedzenie Zespołu do realizacji 
programu „Razem bezpieczniej”

Dnia 30 września 2009 roku Wydział Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego zorganizował posie-
dzenie  Zespołu  do  realizacji  rządowego  programu 
ograniczania  przestępczości  i  aspołecznych  zacho-
wań  „Razem  bezpieczniej”  w  gmachu  Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 

Na posiedzeniu omówiono przede wszystkim stan 
zaawansowania prac nad organizacją II Międzynaro-
dowej Konferencji „Razem Bezpieczniej w Regionie”, 
oraz  dotychczasową  realizację  programu  „Razem 
bezpieczniej”.  Poinformowano o podpisaniu  porozu-
mienia z  Prezydentem Miasta Zawiercie  w sprawie 
dofinansowania projektu Budowy Miasteczka Ruchu 
Drogowego oraz umowy z TVP Oddział Katowice do-
tyczącej  produkcji  i  emisji  filmu  reklamowego  pt. 
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„Rok pieszego”.  Omówiono także program „Przyja-
zny kibic – przyjazny stadion”.  

W  spotkaniu  wzięli  udział  przedstawiciele  KWP 
w Katowicach,  koordynatorzy  poszczególnych  grup 
roboczych,  przedstawiciel  Śląskiego  Związku 
Uczniowskich Klubów Sportowych, Fundacji „Elemen-
tarz” oraz Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Posiedze-
nie prowadził  Grzegorz Kamienowski,  Dyrektor Wy-
działu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

Mapa wypadków drogowych 
z udziałem pieszych

Wojewoda Śląski wraz z Komendantem Wojewódz-
kim Policji w Katowicach podjęli inicjatywę stworze-
nia  strony  internetowej  poświęconej  wypadkom 
z udziałem pieszych  uczestników ruchu  drogowego 
na terenie województwa śląskiego. 

Ideą strony jest prezentowanie na mapach znacz-
ników informujących o miejscu, rodzaju i czasie wy-
padków i kolizji z udziałem pieszych. Zapraszamy do 
zapoznania się z danymi zamieszczonymi na stronie 
wypadkipieszych.slask.eu.

Sport, Fair Play, Edukacja i Integracja 
ze Sznupkiem

W weekend 19 – 20 września 2009 roku, na Sta-
dionie Śląskim odbyła się „Uczniowska Spartakiada” 
otwierająca nowy projekt pn. „Sport, Fair Play, Edu-
kacja, Integracja”.Program ten promuje wśród dzieci 
i młodzieży zasady rywalizacji i kibicowania w duchu 
fair  play a realizowany jest  przez Śląskie Centrum 
Edukacji Sportowej. Jednym z partnerów jest Komen-
da Wojewódzka Policji w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyło około 60 dzieci w wieku 
od kilku do kilkunastu lat, wychowanków ośrodków 
opiekuńczo  –  wychowawczych  oraz  specjalnych 
ośrodków  dla  młodzieży  z  województwa  śląskiego. 
Policjanci  z Wydziału Prewencji  zaprezentowali  ma-
skotkę śląskiej Policji.  

Podczas  dwudniowych  zawodów  Sznupek  dopin-
gował rywalizujących młodych sportowców i kibiców. 
Uczestnicy projektu zostali przeszkoleni z zasad bez-
pieczeństwa podczas imprez masowych.

Spotkanie koordynatorów programu 
„Razem bezpieczniej”

2  października  2009  roku  w  MSWiA  odbyło  się 
spotkanie  koordynatorów  Rządowego  programu 
ograniczania  przestępczości  i  aspołecznych  zacho-
wań „Razem bezpieczniej”. Organizatorem spotkania 
był Departament Analiz i Nadzoru MSWiA, który re-
alizuje zadania związane z koordynacją działań wyni-
kających z programu.

W spotkaniu udział wzięli koordynatorzy programu 
z poszczególnych ministerstw (Ministerstwo Zdrowia, 
Ministerstwo Sportu i  Turystyki,  Ministerstwo Pracy 
i Polityki  Społecznej,  Ministerstwo  Obrony  Narodo-
wej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Środo-
wiska,  Ministerstwo  Finansów,  Ministerstwo  Infra-
struktury, Ministerstwo Edukacji Narodowej),  przed-
stawiciele  urzędów  wojewódzkich,  przedstawiciele 
Policji  (Komendy Głównej Policji  oraz koordynatorzy 
programu  z  komend  wojewódzkich  Policji)  Straży 
Granicznej  oraz Państwowej Straży Pożarnej.  Woje-
wództwo śląskie reprezentowali  koordynatorzy  pro-
gramu  z  Wydziału  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania 
Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 
przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach.

Celem spotkania było podsumowanie dotychcza-
sowej realizacji  programu, w tym omówienie: spra-
wozdania  z  realizacji  Programu  w  2008  roku  oraz 
ustalenie  dalszych  kierunków  działania,  zasad  po-
działu  rezerwy  celowej  na  województwa  w  2010 
roku, szkoleń dla członków powiatowych komisji bez-
pieczeństwa i porządku, zasad ich kontynuacji oraz 
współpracy w ramach Europejskiej Prewencji Krymi-
nalnej (EUCPN).

W trakcie spotkania położono duży nacisk na omó-
wienie zmian w pozycji  prawnej wojewody po wej-
ściu w życie tegorocznej ustawy  ustawy o wojewo-
dzie i administracji rządowej w województwie, Dz. U. 
Nr 31, poz. 206). Dr Jarosław Dobkowski z Uniwersy-
tetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, omówił 
kompetencje  wojewody w zakresie  zadań  dotyczą-
cych  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  oraz 
sytuacji  kryzysowych,  w  kontekście  zmian,  jakie 
przyniosła wymieniona wyżej ustawa.

II Międzynarodowa Konferencja
„Razem Bezpieczniej w Regionie”

Trwają przygotowania do II Międzynarodowej Kon-
ferencji „Razem Bezpieczniej w Regionie” Strategia, 
programy bezpieczeństwa  -  teoria  i  praktyka wraz 
z towarzyszącą  jej  wystawą  "Technika  dla  bezpie-
czeństwa  publicznego",  która  planowana  jest 
w dniach  26 –  27 listopada  2009  roku w Centrum 
Wystawienniczym EXPO SILESIA w Sosnowcu. 

Konferencja  podzielona  została  na  dwa  główne 
bloki  tematyczne:  „Internet  źródłem  zagrożeń  – 
przeciwdziałanie  przestępstwom  komputerowym” 
oraz „Drogi województwa śląskiego źródłem zagro-
żeń  dla  ich  użytkowników?”.  Program  konferencji 
w     formacie *.pdf   dostępny jest na stronie interneto-
wej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Policyjna profilaktyka promowana 
w szkołach

Profilaktyka  w zakresie  bezpieczeństwa  powinna 
docierać już od najmłodszych lat do uczestników ru-
chu  drogowego.  Dlatego  też  policjanci  podejmują 
szereg  działań  związanych  z  edukacją  dzieci.

Od  początku  września  tarnogórscy  policjanci 
uczestniczą  w  spotkaniach  z  dziećmi  w  szkołach 
i przedszkolach. Spotkania mają za zadanie poprawę 
stanu bezpieczeństwa wśród tej grupy uczestników 
ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji 
na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa ru-
chu  drogowego,  przede  wszystkim bezpieczeństwa 
pieszych,  sposobu właściwego przechodzenia przez 
jezdnię  oraz  dostosowania  widoczności  ubioru  do 
warunków na drodze, szczególnie w porze wieczoro-
wo – nocnej. 

Dla najmłodszych odbywają się spotkania z ma-
skotką śląskiej Policji psem Sznupkiem, zakończone 
wspólnym  zdjęciem  klasowym.  Policjanci  wręczają 
także  kamizelki  i  opaski  odblaskowe  ufundowane 
przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry w ramach pro-
gramu „Bezpieczne Wspólnoty” i „Razem bezpiecz-
niej”  do  wykorzystania  przy  organizowaniu  wycie-
czek i wyjść szkolnych. 

Z  kolei  siemianowiccy  policjanci  wraz  z  Sznup-
kiem, w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, 
omówili z dziećmi zasady bezpieczeństwa na drodze 
i w innych sytuacjach, na spotkaniu w Zespole Szkół 
Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich. W spo-
tkaniu  uczestniczyli  uczniowie  jednej  z  pierwszych 
klas podstawówki oraz dzieci korzystające z świetli-
cy.  Sznupek  ofiarował  dzieciom  drobne  pamiątki 
z tego spotkania.

Zgoda na przeprowadzenie szkoleń
Inicjatywa  Wojewody  Śląskiego,  dotycząca  prze-

prowadzenia  szkoleń  dla  starostów  oraz  członków 
powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku na 
poziomie lokalnym, spotkała się z aprobatą ze strony 
MSWiA, co poskutkowało wydaniem zgody na wyko-
rzystanie materiałów z analogicznych szkoleń prze-
prowadzanych przez MSWiA we współpracy z Wyż-
szą Szkołą Policji w Szczytnie. 

Śląskie szkolenia będą wzbogacone o zagadnienia 
związane z typowymi zagrożeniami lokalnymi. Dzięki 
przeniesieniu szkoleń na szczebel wojewódzki będą 
one łatwiej dostępne dla samorządowców oraz peł-
niej zanalizują zagadnienie zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego.

Pierwsza edycja szkoleń planowana jest na II pół-
rocze 2010.

Komisariat w Spodku
W katowickim Spodku uruchomiony został poste-

runek policji. Będzie on czynny w czwartek i piątek 
od godziny 15.00 do północy, oraz w sobotę i nie-
dzielę od 9.30 również do północy. 

Komisariat, który został otwarty w związku z run-
dą  finałową Mistrzostw  Europy w Koszykówce,  bę-
dzie  również  funkcjonował  w  czasie  innych  imprez 
odbywających się na terenie hali.

Obsługujący go policjanci dysponują jednym z naj-
nowocześniejszych monitoringów wizyjnych o nazwie 
Pretorian. System przekazuje obraz w projekcji trój-
wymiarowej. 

Plan Strategiczny Wojewody Śląskiego
 na lata 2009 -2012

Zgodnie z zapowiedzią w październikowym nume-
rze biuletynu przedstawiamy państwu drugi z celów 
strategicznych Planu Strategicznego Wojewody Ślą-
skiego na lata 2009 – 2012 dotyczący budowy na te-
renie  województwa śląskiego efektywnych i kompa-
tybilnych  systemów  powiadamiania  ratunkowego 
oraz koordynacji ratownictwa medycznego.  

W zakresie budowy teleinformatycznego systemu 
dla  potrzeb  koordynacji  ratownictwa  medycznego 
cel ten realizowany będzie poprzez : 
A). Opracowanie analizy procesów biznesowych oraz 
precyzyjne  oszacowanie  kosztów budowy systemu, 
opracowanie  spójnej  i  jednolitej  koncepcji  budowy 
systemu oraz opracowanie wniosku o dofinansowa-
nie  ze  środków  pomocowych  (termin  realizacji  do 
końca listopada 2009 r.)

Zakładany wynik działania to opracowanie doku-
mentu  analizy  procesów  biznesowych  dla  potrzeb 
systemu ratownictwa medycznego  wraz  oszacowa-
niem kosztów budowy systemu, docelowej koncepcji 
systemu/  Wymogi  Techniczne  i  Specyfikacja  Istot-
nych Warunków Zamówienia/ Studium Wykonalności 
oraz Terminowe złożenie wniosku o pozyskanie środ-
ków finansowych na realizację projektu.
B).  Przygotowanie  i  przeprowadzenie  przetargu  na 
zakup systemu wdrożenie  i  uruchomienie  systemu 
informatycznego  dla  potrzeb  koordynacji  ratownic-
twa medycznego (termin realizacji do końca czerwca 
2011 r.)

 Zakładany wynik działania  to wyłonienie  wyko-
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nawcy prac,  podpisanie  umowy oraz funkcjonujący 
system teleinformatyczny.
W zakresie budowy systemu powiadamiania ratun-
kowego:  
A).  Opracowanie koncepcji  systemu powiadamiania 
ratunkowego na terenie województwa śląskiego (ter-
min realizacji  po upływie 3 miesięcy od podpisania 
rozporządzenia  MSWiA  w  sprawie  organizacji  oraz 
zasad  funkcjonowania  systemu  powiadamiania  ra-
tunkowego)

Zakładany wynik działania to docelowa koncepcja 
utworzenia na terenie województwa śląskiego syste-
mu powiadamiania ratunkowego.
B). Opracowanie porozumień pomiędzy uczestnikami 
systemu,  budowa  lub  przystosowanie  budynku  na 
potrzeby WCPR (termin realizacji  do końca grudnia 
2011 r.)

Zakładany wynik działania to porozumienia zawar-
te pomiędzy uczestnikami systemu, budynek na po-
trzeby WCPR gotowy do wykorzystania.
C).  Współpraca  z  Centrum  Projektów  Informatycz-
nych MSWiA oraz KG PSP w zakresie przygotowania 
pomieszczeń i uruchomienia aplikacji informatycznej 
(termin  zakończenia  uzależniony od działań  podej-
mowanych  przez  Centrum  Projektów  Informatycz-
nych MSWiA oraz KG PSP)

Zakładany wynik  to  pomieszczenia  gotowe wraz 
z niezbędną  infrastrukturą  techniczną,  działająca 
sieć teletransmisyjna oraz zainstalowany sprzęt tele-
informatyczny na stanowiskach operatorów i dyspo-
zytorów  systemu  Funkcjonująca  aplikacja  informa-
tyczna.

Ostrzeżenia dla pieszego

Kolejnym  elementem  działań  podejmowanych 
przez policjantów w ramach kampanii „2009 – Rok 
Pieszego”,  mającej  na  celu ograniczenia  zdarzeń 
drogowych z udziałem pieszych jest inicjatywa malo-
wania  napisów  mających  ostrzegać  pieszych  prze-
chodzących nieprawidłowo przez jezdnię. 

Napisy „Tu nie wolno przechodzić”, „Przejście dla 
pieszych 20 m”, „Popatrz w lewo, prawo” mają przy-

pominać  o  zasadach  prawidłowego  korzystania 
z przejść dla pieszych. Inicjatorem  działań  był  Wy-
dział Ruchu Drogowego KWP Katowice, przy współ-
udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 
Powiat  zawierciański  jest  jednym  z  pierwszych 
miejsc objętych tą akcją. Wyznaczone przez policjan-
tów punkty to ciągi komunikacyjne na drogach woje-
wódzkich,  gdzie  najczęściej  dochodzi  do  zdarzeń 
drogowych z udziałem pieszych oraz gdzie piesi czę-
sto pomimo wyznaczonych prawidłowo przejść, pró-
bują skrócić sobie drogę przechodząc w miejscu nie-
dozwolonym. 

Kolejne miasta, na terenie których podjęto akcję 
to Katowice oraz Rybnik. Policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP w Katowicach, wspólnie z pracowni-
kami Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, umieszczali 
napisy  ostrzegawcze na ulicy  Mickiewicza.  Właśnie 
to  miejsce  zostało  wytypowane  w  Katowicach  dla 
przedsięwzięcia, z uwagi na duży ruch pieszych i po-
jazdów.

Docelowo, w razie pozytywnego efektu, malowa-
nie takich napisów praktykowane będzie na terenie 
całego województwa śląskiego. 

fot. www.slaska.policja.gov.pl

Projekty

W związku z podpisaniem porozumienia przekaza-
nia nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie 
„Budujemy  Miasteczka  Ruchu  Drogowego”,  przed-
stawiamy Państwu projekt Urzędu Miasta Zawiercie 
pn. „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego”.
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Projekt  Budowy  Miasteczka  Ruchu  Drogowego 
w Zawierciu powstał na wniosek Komisji Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego przy Prezydencie Miasta Za-
wiercie.  Miasteczko będzie usytuowane w dzielnicy 
Miodowa.  Na  potrzebę  realizacji  projektu  wpłynęła 
konieczność edukacji dzieci, młodzieży, a także do-
rosłych,  w  zakresie  ruchu  drogowego,  szczególnie 
zdobywanie  doświadczenia  i  uprawnień  do  prowa-
dzenia rowerów i motorowerów na drogach publicz-
nych. Miasteczko będzie ogólnodostępnym obiektem 
użyteczności publicznej. 

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Zawierciu,  Straż 
Miejska w Zawierciu, zawierciańskie placówki eduka-
cyjno  –  wychowawcze (przedszkola,  szkoły podsta-
wowe i  gimnazjalne),  Hufiec  Ziemi  Zawierciańskiej 
Związku  Harcerstwa  Polskiego  oraz  zawierciańskie 
organizacje pozarządowe- to instytucje wspierające 
projekt  utworzenia  miasteczka  ruchu  drogowego.

Układ ścieżek rowerowych został tak rozplanowa-
ny, aby wykorzystać jak najlepiej właściwości terenu 
i kształt działki umieszczając różnorodne typy skrzy-
żowań. Zaprojektowane zostały różne rodzaje dróg 
zróżnicowane  pod  katem  nawierzchni.  Znajdą  się 
tam także znaki  drogowe poziome i  pionowe,  tory 
kolejowe, chodniki,  place, parking, kamienne murki 
i trybuny scalone z pozostałymi elementami zielenią 
miejską.

Zakładane rezultaty projektu skupiają się głównie 
na przygotowaniu uczniów do uzyskania kart rowero-
wych  i  motorowerowych  poprzez  zapoznanie  ich 
z podstawowymi  zasadami  ruchu drogowego  i  nie-
bezpieczeństwem związanym z  nieprzestrzeganiem 
ich, wdrożenie nawyków stosowania się do znaków 
i sygnałów drogowych, edukowanie w zakresie odpo-
wiedzialnego  uczestnictwa  w  ruchu  drogowym, 
wzbogacenie zasobu podstawowych pojęć z dziedzi-
ny ruchu drogowego, sposobie reagowania w przy-
padku uczestnictwa w wypadku drogowym lub kolizji 
i sposobie udzielania pierwszej pomocy. 

Przedsięwzięcie to będzie służyło nie tylko szko-
łom, ale także Komendzie Powiatowej Policji i Straży 
Miejskiej do przeprowadzania szkoleń i egzaminu na 
kartę  rowerową  i  motorowerową,  organizowania 
szkoleń dla przedszkoli i szkół oraz dorosłych, orga-
nizowanie konkursów dotyczących zasad ruchu dro-
gowego.  Miasteczko ma być także ogólnodostępne 
dla wykorzystania indywidualnego.

Przewidywana  całkowita  wartość  robót  wynosi 
957.117,56 zł. Kwota dofinansowania z MSWiA wyno-
si 20.000 zł. I etap realizacji  projektu przewidziany 
jest na lata 2009 – 2010. 

W następnym numerze... 
– program PaH – kolejny program profilaktyczny in-
spirowany ideą PaT–u,
–  sprawozdanie  z  realizacji  Rządowego  programu 
ograniczania  przestępczości  i aspołecznych  zacho-
wań Razem bezpieczniej w 2008 roku,
–  sprawozdanie  z  akcji  Bezpieczne  Wakacje  2009 
z terenu województwa śląskiego,
–  nowe  strony  internetowe  wspierające  działania  
prowadzone  w  celu  zatrzymania  osób  poszukiwa-
nych i odnalezienia osób zaginionych,
– w rubryce „Projekt” – program „Bezpieczne dziec-
ko – przyjaciel Sznupka” z Katowic. 

Rozpoczniemy także publikację nowej rubryki sta-
łej,  w  której  będziemy  przedstawiać  interesujące  
i nowatorskie  projekty  kampanii  społecznych  z  za-
kresu  bezpieczeństwa,  realizowane  w  innych  kra-
jach.

Nie zabraknie także aktualności oraz innych istot-
nych informacji. Zapraszamy!

Poczucie bezpieczeństwa lub jego brak jest jed-
nym w ważniejszych czynników decydujących o jako-
ści życia i rozwoju społeczeństwa. Dlatego też zapra-
szamy  wszystkich  zainteresowanych  problematyką 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa do współpracy 
przy tworzeniu naszego biuletynu. 

Z każdym kolejnym numerem zwiększa się liczba 
jego odbiorców, co wpływa na promocję działań po-
prawiających bezpieczeństwo publiczne. 

Obecnie biuletyn rozsyłany jest drogą elektronicz-
ną do:  jednostek  samorządu terytorialnego,  jedno-
stek Policji oraz szkół gimnazjalnych z terenu woje-
wództwa śląskiego,  MSWiA,  koordynatorów progra-
mu Razem Bezpieczniej oraz wszystkich zaintereso-
wanych tematyką bezpieczeństwa. 
Pomysły i propozycje prosimy przesyłać na podany 
adres lub e–mail.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT:
Magdalena Kozicka-Gabryś
Agata Kańtoch-Kucab
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki
Oddział Bezpieczeństwa Publicznego
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
tel. 032 20 77 705
e-mail: razembezpieczniej@katowice.uw.gov.pl
lub:
kozickam@katowice.uw.gov.pl
kantochag@katowice.uw.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
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