Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
przy Staroście Jaworskim

I N FO R MAC JA
o realizacji
„Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Poprawy Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
na lata 2011 – 2015”

za rok 2012

Jawor, luty 2013 r.

Zadania związane z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego
ustawodawca zaliczył do podstawowych zadań jednostek samorządu
terytorialnego. W celu poprawnego ich wykonywania w okresie od 1999 roku
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku opracowała i przedstawiła Radzie Powiatu
4 powiatowe programy poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na lata 2000-2002, 2003-2006, 2007-2010 oraz 2011-2015. Ubiegły
rok był drugim obowiązywania nowego Programu przyjętego przez Radę
Powiatu w kwietniu 2011 roku.
Przedstawiamy Państwu Informację z jego realizacji w roku 2012, która
powstała na podstawie materiałów i analiz przesłanych przez podmioty
uczestniczące w realizacji Programu, tj: służby, inspekcje, organizacje, jednostki
organizacyjne oraz samorządy: powiatowy i gminne.
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W JAWORZE
Komenda Powiatowa Policji w Jaworze wypełniając ustawowe obowiązki
Policji realizowała w 2012 roku zadania wynikające z „Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa Obywateli” zgodnie z przyjętymi obszarami:
I. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania.
W Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze w 2012 roku wszczęto 1118
postępowań przygotowawczych w porównaniu do 1165 w roku 2011 co dało
dynamikę 96 % ( 2010 - 1222). Liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła
1470 – dynamika 102,6 % w porównaniu do 1433 w 2011 roku (2010 – 1382).
Dzięki podjętym działaniom w 2012 roku spośród przestępstw najbardziej
dokuczliwych dla mieszkańców najskuteczniej ograniczono liczbę:
uszczerbek na zdrowiu - dynamika 33,3 %-10 szt.(2011–30 szt., 2010–
22 szt.)
bójka lub pobicie
- dynamika 78,9 %-15 szt. (2011 – 19 szt.,
2010 - 21 szt.)
uszkodzenie rzeczy
- dynamika 87%-67 szt.(2011-77 szt., 201063 szt.)
Stwierdzono 99 przestępstw narkotykowych tj. o 15 więcej niż w 2011 r. –
dynamika wyniosła 117,9 %. Podczas przeprowadzonych działań zabezpieczono
następujące narkotyki
amfetaminę - 770 działek
marihuanę - 275 działek
heroinę
- 14,82 g
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Ponadto zabezpieczono 40 krzaków konopi indyjskich.
W 2012 roku ujawnionych zostało 11640 wykroczeń (2011 – 14406).
Na ich sprawców nałożono 9579 mandatów karnych (2011 – 11215),
skierowano do sądu 505 wniosków o ukaranie (2011 – 579) oraz zastosowano
1226 pouczeń (2011 – 2354), w 330 przypadkach odstąpiono od skierowania
wniosku do sądu (2010 – 258).
Najliczniejszą grupę wykroczeń rozpatrywanych przez Sąd stanowiły
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 253 – (2011 - 308).
Mandaty karne nakładano m.in. za wykroczenia przeciwko:
bezpieczeństwu w komunikacji – 7642 (2011 - 8727)
naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1063 (2011 – 1390)
obyczajności publicznej – 214 (2011 – 411)
urządzeniom użytku publicznego - 223 (2011 – 330)
mieniu –146 (2011 – 118)
Zgodnie z założeniami „Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli na lata 2011 – 2015” KPP w Jaworze podejmowała działania
zmierzające do popularyzacji sylwetek dzielnicowych wśród lokalnej
społeczności. Dzielnicowi prowadzili indywidualne poradnictwo oraz spotkania
z mieszkańcami w ramach m.in. programu prewencyjnego KPP w Jaworze „Nie
stwarzaj okazji – razem przeciwko kradzieżom”. Ponadto dokonywali
znakowania rowerów i wartościowych przedmiotów, uczestniczyli w festynach
organizowanych na terenie powiatu jaworskiego. Przeprowadzono także
wspólnie z lokalnymi samorządami pod honorowym patronatem Starosty
Jaworskiego plebiscyt pn. „ Najpopularniejszy dzielnicowy 2012 roku”.
Do osiągnięcia efektów w opisanym obszarze przyczyniła się m.in.
zwiększona częstotliwość i aktywność służby patrolowej w rejonach szczególnie
zagrożonych. Skierowanie do służby większej ilości policjantów było możliwe
dzięki podpisaniu porozumień ze Starostwem Powiatowym w Jaworze i
Urzędem Miasta w Jaworze w zakresie służb ponadnormatywnych pełnionych
przez policjantów KPP w Jaworze oraz przeznaczenie środków finansowych na
pokrycie kosztów dojazdu i pełnienia dodatkowych służb przez policjantów z
Samodzielnego Pododdziału Prewencji w Legnicy.
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II. Przemoc w rodzinie.
Na terenie powiatu jaworskiego policjanci KPP we Jaworze
przeprowadzili 168 interwencji domowych, a procedurą Niebieskiej Karty
zostały objęte 54 rodziny. Wszczętych zostało 55 postępowań z art. 207 kodeksu
karnego.
Dzielnicowi KPP w Jaworze współpracując z przedstawicielami MOPS-u,
GOPS-U, GKRPA, oświaty, służby zdrowia w ramach funkcjonujących
zespołów interdyscyplinarnych zajmowali się diagnozowaniem problemu
przemocy w rodzinie, a następnie podejmowali działania zapobiegawcze w
środowisku zagrożonym przemocą.
III. Bezpieczeństwo w szkole.
Dla poprawy bezpieczeństwa w szkołach istotne znaczenie miała
kontynuacja realizacji różnorodnych przedsięwzięć prewencyjnych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży.
Współpracując z różnymi podmiotami pozapolicyjnymi KPP w Jaworze
realizowała następujące programy prewencyjne:
a) Edukacja prawna i wiktymologiczna
W ramach tego programu przeprowadzono spotkania z uczniami szkół
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wychowankami ośrodków
wychowawczych, rodzicami i nauczycielami. Wspólnie z Gimnazjum Nr 1 w
Jaworze przeprowadzono kolejną Edycję Powiatowego Biegu Terenowego pn.
„Bezpieczna Młodość”, wspólnie z SP NR 5 w Jaworze przeprowadzono
Powiatowy Konkurs Wiedzy nt. znajomości Przepisów Ruchu Drogowego.
Prowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz dotyczące
zachowania się w przypadku ataku psa. Przeprowadzono akcję Bezpieczna
droga do szkoły. Policjanci ruchu drogowego i dzielnicowi przeprowadzili
pogadanki
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym z dziećmi
przedszkoli na terenie powiatu jaworskiego. Łącznie przeprowadzono 331
spotkań z dziećmi i młodzieżą.
b) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
W ramach podpisanego porozumienia wspólnie z Oddziałem PTTK Ziemi
Jaworskiej,
Szkolnymi
Kołami
Krajoznawczo
–
Turystycznymi
funkcjonującymi w SP 1, 4, i 5, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz Gimnazjum nr 1 i 2
Jaworze i Marcinowicach, Osiedlowym Klubem Piast, Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji w Jaworze, GOK w Paszowicach w trakcie roku szkolnego
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zorganizowano 17 rajdów pieszych, w których uczestniczyło ok. 2000 osób,
głównie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Natomiast w ramach
akcji „Bezpieczne Wakacje” zorganizowano 9 wycieczek oraz imprezy
rekreacyjno - sportowe, w których wzięło udział ok. 460 osób spędzających
wakacje w miejscu zamieszkania. Wspólnie z wymienionymi podmiotami
przeprowadzono także akcję „ Bezpieczne ferie”.
c) Akademia młodego rowerzysty.
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
policjanci prowadzili w szkołach podstawowych zajęcia z wychowania
komunikacyjnego, przeprowadzali również egzaminy na kartę rowerową.
Dodatkowo program realizowany był podczas różnego rodzaju festynów jak
„Święto rowerów i cyklistów” odbywających się na terenie powiatu
jaworskiego.
Oprócz tematyki ujętej w poszczególnych programach prewencyjnych
policjanci z KPP w Jaworze współpracowali z placówkami oświatowymi w
ramach lokalnego systemu przeciwdziałania patologiom społecznym. Na
bieżąco realizowana była tematyka istniejących problemów zgłaszanych przez
placówki oświatowe. W ramach współpracy z lokalnymi mediami
przekazywano informacje o zagrożeniach oraz udzielano porad jak ich uniknąć,
a także informowano o prowadzonych akcjach prewencyjnych na terenie
powiatu jaworskiego.
IV. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
W ciągu 2012 r. na terenie powiatu jaworskiego zaistniały 594 zdarzenia
drogowe (2011 – 725). W 58 wypadkach (2011 – 41) zginęły 2 osoby (2011 –
3), a 92 zostały ranne (2011 – 69).
Głównymi sprawcami zdarzeń byli kierujący pojazdami - 80,8 % ogółu zdarzeń
(2011 – 77,1%), w tym kierujący pojazdami osobowymi byli sprawcami w 82,9
% zdarzeń drogowych (2011 – 82,6%).
Najczęstszymi przyczynami powstawania zdarzeń drogowych, z winy
kierującego było niedostosowanie prędkości do istniejących warunków
drogowych, co stanowi 30,2% ogółu zdarzeń z winy kierującego (2011 – 30%).
Nadal pod względem ilości wydarzeń drogowych najbardziej zagrożona jest
droga krajowa nr K-3, powstało tam 32,3 % wszystkich zdarzeń (2011 – 34%),
szczególnie na odcinkach dróg miasta Jawora i gm. Bolków, gdzie łącznie
doszło do 62,5 % zdarzeń drogowych (2011-64,7%).
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W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym konsekwentnie
ścigano sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. W 2012 roku
policjanci z KPP w Jaworze zatrzymali 226 nietrzeźwych kierujących (2011 –
312) oraz 35 kierujących w stanie po użyciu alkoholu ( 2011 - 58).
Ponadto KPP w Jaworze przeprowadziła akcje w zakresie poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kontrole prędkości, kontrole stosowania
pasów bezpieczeństwa, kontrole stanu trzeźwości kierujących pod kryptonimami
” Prędkość”, „Trzeźwość”, “Trzeźwy poranek”, „Alkohol i narkotyki”„Pasy”,
„Bus”, „Truck” „ Piesi”, „Pieszy kontra pojazd”, “Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego”. Na bieżąco monitorowano stan dróg, prowadzono lustracje pod
kątem utrzymania stanu technicznego, oznakowania, informowano
odpowiedzialne zarządy dróg o zauważonych usterkach i brakach w
oznakowaniu.
V. Ochrona dziedzictwa narodowego.
Policjanci KPP w Jaworze dokonywali rozpoznania zabezpieczeń
zabytków oraz wskazywali podmiotom odpowiedzialnym sposoby zabezpieczeń
przed możliwością kradzieży czy włamań. Ponadto wytypowani policjanci
uczestniczyli w pracach Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków i
Dziedzictwa Narodowego.
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.
Działalność kontrolno-rozpoznawcza
W 2012 roku Komenda Powiatowa PSP w Jaworze realizując zadania
wynikające z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli przeprowadziła 54
kontroli z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Podczas
przeprowadzonych kontroli skontrolowano 82 obiekty. W wyniku tych
czynności we wszystkich grupach obiektów pod względem zabezpieczenia
przeciwpożarowego stwierdzono łącznie 83 nieprawidłowości.
Postępowanie pokontrolne.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w 2012
roku Komenda Powiatowa PSP w Jaworze na terenie powiatu jaworskiego
wydała 9 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości w tym 2 decyzje polegające między innymi na występowaniu
warunków stwarzających zagrożenie życia ludzi w budynkach.
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Ponadto wydała:
• 6 decyzji zmieniających terminy realizacji poszczególnych zaleceń
pokontrolnych,
• 2 decyzje odmowne w sprawie przedłużenia terminu wykonania
zaleceń pokontrolnych,
• 4 decyzje uchylające wykonanie zaleceń pokontrolnych,
• oraz w jednym przypadku umorzono decyzją postępowanie
administracyjne.
W omawianym okresie nie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne za
niewypełnienie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej nałożonych
przez KP PSP w Jaworze.
Opinie:
W omawianym okresie w wyniku przeprowadzonych kontroli wydała 11 opinii
dotyczących spełnienia przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Odbiory obiektów.
W oparciu o wymagania Prawa Budowlanego funkcjonariusze Komendy
Powiatowej PSP w Jaworze uczestniczył w 12 odbiorach w wyniku, których
zgłoszono 8 sprzeciwów wraz z uwagami, co do użytkowania obiektów.
Wystąpienia do innych organów.
W czasie roku 2012 tutejsza Komenda skierowała 10 wystąpień do
poszczególnych organów takich jak: Urzędy Gmin i Miast, Zarząd Lokalami
Komunalnymi, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Działania informacyjno-propagandowe
W dniu 23 marca 2012 r. Powiatowe Centrum Poradnictwa
Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze
przy współpracy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze
zorganizowało X Powiatowe Targi Edukacyjne. Jednym z elementów
otwarcia Targów był pokaz współdziałania służb ratowniczych podczas
katastrofy komunikacyjnej z udziałem dużej liczby osób poszkodowanych. W
pokazie uczestniczyły zastępy ratownicze z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
Komendy Powiatowej PSP z Jawora, miejscowej jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz zespoły Pogotowia Ratunkowego. W pozorantów, którzy
bardzo realistycznie zaprezentowali urazy spotykane u osób poszkodowanych
podczas wypadków drogowych wcielili się uczniowie jaworskiego Zespołu
Szkół „MEDYK”. Tematem przewodnim pokazu była organizacja akcji
ratowniczej oraz współdziałania służb ratowniczych podczas wypadku
samochodowego z udziałem liczby osób poszkodowanych większej od ilości
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ratowników zadysponowanych do akcji ratowniczej. W ramach
upowszechniania i propagowania zagadnień z zakresu ochrony
przeciwpożarowej zorganizowano i przeprowadzono w dniu 29 marca 2012r.
eliminację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
„Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów szkół podstawowych
gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu.
Szkolenia OSP.
Komenda Powiatowa PSP w Jaworze w 2012 roku przeprowadziła 3 kursy.
Były to następujące kursy:
• Szkolenie podstawowe jednoetapowy dla strażaków ratowników
OSP – realizowane dwukrotnie na przełomie lutego i marca oraz na
przełomie września i października
• Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa
technicznego – realizowane na przełomie listopada i grudnia.
Ponadto na przełomie lipca i sierpnia 2012r. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze była współorganizatorem „Kursu
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków Ochotniczych Straży
Pożarnych" wg programu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 19 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408), który odbył się w
Mściwojowie. W szkoleniu udział wzięło 30 strażaków z jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jaworskiego, którzy ukończyli
je z wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł ratownika. Zajęcia szkoleniowe
prowadzone były przez instruktorów z Ośrodka Szkoleniowego Medycyny
Ratunkowej LINMED - z Krakowa. Kurs realizowany był w ramach projektu
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
programu Kapitał Ludzki.
Inspekcje gotowości operacyjnej.
W 2012 r. przeprowadzonych zostało 6 inspekcji gotowości operacyjnej
w jednostkach OSP włączonych do KSRG, oraz 8 inspekcji w jednostkach nie
włączonych do KSRG. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że
jednostki OSP Kwietniki oraz OSP Myślibórz nie są przygotowane do
prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych (brak powołanych JOT-ów). Z
posiadanych przez Komendę informacji wynika, że JOT nie jest również
powołany w jednostce OSP Sichów. Oceny uzyskane przez jednostki:
•
•
•
•

Bardzo dobry – 1 jednostka OSP,
Dobry – 8 jednostek OSP,
Dostateczny – 1 jednostka OSP,
Niedostateczny – 1 jednostka OSP.
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Ponadto KP PSP w omawianym okresie w ramach prewencji
przeciwpożarowej realizowała następujące zadania:
1. Dokonywano „Analizy wyników kontroli przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych na terenie powiatu jaworskiego za rok 2012 oraz
wypracowano wnioski do realizacji w kolejnym roku”.
2. Wydano stosowne opinie w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego
n/w imprez masowych odbywających się cyklicznie na terenie powiatu
jaworskiego:
• w sprawie niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do
zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego
obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach podczas imprezy masowej
pt. „Dni Jawora” organizowanej w dniach 22 - 23 czerwca 2012r. na
Stadionie Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze.
• w sprawie niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do
zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego
obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach podczas imprezy masowej
pt. „Jaworska Gala Sportów Walki” organizowanej przez Jaworski Klub
Sportowy „VORENUS” w Sali Sportowej Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego pryz ul. Wiejskiej 5 w Jaworze w dniu 17
listopada 2012r.
3. Zamieszczono na stronie internetowej tutejszej komendy oraz
wystosowano stosowne pisma do wszystkich gmin w zakresie informacji
o zagrożeniach dotyczących:
tlenku węgla potocznie znanego „czadem”- niewidocznym zabójcą
wypalania pozostałości roślinnych i słomy w czasie żniw,
okresowych przeglądach przewodów kominowych w tym
spalinowych, dymowych i wentylacyjnych,
postępowania w czasie huraganów i nawałnic,
obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu na dachach,
obowiązku przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków
i organizacji ewakuacji.
4. Prowadzono pogadanki w szkołach nt. „Udzielania pierwszej pomocy” z
wykorzystaniem fantoma ćwiczebnego do prowadzenia resuscytacji
krążeniowo – oddechowej.
5. Prowadzono pokazy i prezentacje sprzętu pożarniczego w ramach imprez
plenerowych oraz zawodów sportowych.
6. Prowadzono prezentacje na łamach prasy lokalnej, radia i telewizji
dotyczące tematyki bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym
naciskiem na komunikaty dotyczące występowania zagrożeń w zależności
od pory roku.
7. Prowadzenie strony internetowej KP PSP w Jaworze z zagadnieniami
dotyczącymi profilaktyki ppoż., działań ratowniczych oraz innych
wydarzeń z życia Komendy.
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Przedsięwzięcia na rzecz podniesienia jakości warunków służby oraz
poprawy funkcjonowania Komendy.
• W
ramach
prowadzonej
sukcesywnej
modernizacji
sprzętu
samochodowego, dzięki współpracy Powiatu Jaworskiego z Gminą
Mściwojów, zakupiono używany ratowniczy samochód specjalny do
przewozu osób oraz sprzętu pożarniczego dla potrzeb Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze marki Volkswagen
Multivan, rok produkcji 2005.
• Wymieniono poszycie dachu budynku garażowego. W ramach remontu
wymieniono zużytą blachę trapezową na nową, zamontowano folię
paroprzepuszczalną oraz wymieniono elementy drewniane konstrukcji
dachowej jak i opierzenie dachu. W/w prace zapobiegły niszczeniu
izolacji cieplnej, która została wykonana w roku 2011 na garażowej części
budynku.
• Realizowano szereg przedsięwzięć, których konsekwencją było
podniesienie jakości warunków służby: odnawianie, malowanie
pomieszczeń Komendy.
• W ramach wyposażania Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w
specjalistyczny
sprzęt
ratownictwa
chemicznego
zakupiono
pneumatyczny namiot do dekontaminacji wstępnej wraz z wyposażeniem.
W skład zestawu wchodzą: namiot pneumatyczny, który po zastosowaniu
przegrody/kurtyny wzdłużnej umożliwia w ramach prowadzonej
dekontaminacji wstępnej przebieranie się jednocześnie mężczyzn i kobiet;
nagrzewnica olejowa powietrza, która dzięki zastosowaniu specjalnego
rękawa
do
dystrybucji
ciepłego
powietrza
i
termostatu
pomieszczeniowego służy do ogrzewania przedmiotowego namiotu;
Namiot może służyć również jako typowy namiot ratowniczy, w którym
można udzielać pomocy medycznej podczas zdarzeń masowych; Zakupu
można było dokonać dzięki środkom pozyskanym ze Starostwa
Powiatowego w Jaworze – 10 tys. zł. oraz Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej – 10 tys. zł.
• Zakupiono przyczepę lekką marki RYDWAN Euro, C750 wraz we
stelażem i plandeką o dopuszczalnej ładowności 420kg. Przyczepa ma
służyć do przewozu namiotu do dekontaminacji wstępnej oraz jego
wyposażenia.
• W ramach projektu „Bezpieczny Dolny Śląsk – budowa mobilnego
systemu
monitoringu
i
usuwania
zagrożeń
środowiska”,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Komenda Wojewódzka PSP we
Wrocławiu zakupiła na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Jaworze
fabrycznie nowy ciężki samochód gaśniczy z napędem terenowym 4x4
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marki MAN TGM 18.340 wraz z pełnym wyposażeniem, w skład którego
wchodzi m.in. hydrauliczny sprzęt ratownictwa drogowego typu Lukas
Kombi oraz sprzęt ratownictwa medycznego PSP R1. Wartość całkowita
samochodu z wyposażeniem to około 1mln zł.
• W ramach odtworzenia sprzętu po zdarzeniach związanych z usuwaniem
skutków anomalii pogodowych zakupiono nową pompę szlamową marki
Robin Subaru o wydajności 1300 l/min oraz nowe węże tłoczne w ilości
20 sztuk.
• W ramach uzupełniania wyposażenia Jednostki Ratowniczo Gaśniczej,
zakupiono 2 nowe butle kompozytowe do aparatów sprzętu ochrony dróg
oddechowych oraz 3 komplety masek nadciśnieniowych panoramicznych
typ Biomask PF. Dodatkowo dokonano zakupu 1 kompletu flar
ostrzegawczych typu LED. W skład zestawu wchodzi 6 sztuk flar
ostrzegawczych, które służą do oznakowywania terenu działań w
warunkach ograniczonej widoczności co podnosi poziom bezpieczeństwa
ratowników na terenie działań ratowniczych.

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA.
Działania stacji prowadzone były w zakresie zapobiegawczego i bieżącego
nadzoru sanitarnego oraz w działalności oświatowo-zdrowotnej.
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w Sekcji
Epidemiologii realizowane było poprzez prowadzenie działalności
zapobiegawczej przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych z
wykorzystaniem nadzoru epidemiologicznego.
W roku 2012 przeprowadzono łącznie 160
kontroli w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą pod kątem wykonawstwa szczepień
ochronnych,
wymaganych procedur działania w zakresie prawidłowej
dezynfekcji i sterylizacji. Podmioty lecznicze zapewniają w tym zakresie
prawidłowe funkcjonowanie a stosowane środki dezynfekcyjne były zgodne z
ustawą o wyrobach medycznych i produktach biobójczych. Wszystkie podmioty
lecznicze wykonujące sterylizację narzędzi medycznych dokumentują
informacje z przeprowadzanych procesów sterylizacyjnych i odpowiednio ją
archiwizują.
W 2012 roku sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie
jaworskim należy określić jako stosunkowo korzystną i względnie stabilną.
Wpływ na to ma m.in. konsekwentnie prowadzona i rozwijana polityka
szczepień zapobiegawczych oraz szeroko zakrojona promocja zdrowia .
Analizą zostały objęte jednostki i zespoły chorobowe, które obecnie stanowią
problem epidemiologiczny. W 2012r. w powiecie jaworskim zarejestrowano 783
przypadków chorób zakaźnych, w tym opracowano 147 ognisk chorób
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zakaźnych, a były to : biegunki i zakażenia żołądkowo – jelitowe, boreliozy ,
zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych i mózgu, wirusowe zapalenia wątroby
oraz pokąsania przez zwierzęta.
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
sprawowała nadzór nad warunkami produkcji, przechowywania i dystrybucji
żywności (w tym suplementów diety), materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością, kosmetyków, a także nad żywieniem zbiorowym ludzi.
W 2012 roku stan sanitarny zakładów oceniano zgodnie
z jednolitymi procedurami urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W oparciu o arkusze ocen
stanu sanitarnego poszczególnych grup zakładów wszystkie obiekty uznane
zostały za „zgodne” z obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono
nieprawidłowości dyskwalifikujących zakłady. W wyniku stwierdzenia
naruszenia przepisów sanitarnych w nadzorowanych zakładach wydawano
decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości
oraz nakładano mandaty. Nie wydawano decyzji unieruchamiających
i przerwania produkcji w zakładach żywieniowo-żywnościowych oraz nie
odnotowano zatruć pokarmowych.
Działalność Sekcji Higieny Komunalnej w 2012 roku skupiona była
głównie na zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi poprzez wzmożony
nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody w
miejscach wyznaczonych do kąpieli, w basenach kąpielowych oraz obiektach
służących do zaopatrzenia w wodę, a także nad obiektami użyteczności
publicznej, z uwzględnieniem przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej EURO 2012 oraz sezonu turystycznego 2012 r. Stan bezpieczeństwa
sanitarnego obywateli był monitorowany na bieżąco, poprzez realizację planu
zasadniczych zamierzeń, w ramach których na bieżąco kontrolowano i oceniano
stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oraz prowadzono działania
promocyjne z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego wody.
Na terenie całego powiatu skontrolowano wszystkie wodociągi i ujęcia
wodne, baseny kąpielowe i Miejsce Wyznaczone do Kąpieli „Jawornik” w
Jaworze, ustępy publiczne, hotele, pokoje gościnne, pensjonaty, schronisko w
Bolkowie pola biwakowe i inne obiekty, w których są świadczone usługi
hotelowe, większość zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, solaria, zakładów
odnowy biologicznej, dworzec autobusowy w Jaworze i tabor transportowy,
przystanki autobusowe, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, cmentarze, zakłady
pogrzebowe, a także podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarzy i
pielęgniarek.
W zakładach leczniczych, użyteczności publicznej i w miejscach publicznych –
przystanki autobusowe, kontrolowano dodatkowo przestrzeganie zakazu palenia
tytoniu.
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Skontrolowano postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w
zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – nadzór nad ekshumacjami i
przygotowaniem do transportu zwłok, i nie stwierdzono nieprawidłowości
Łącznie na terenie powiatu dokonano 310 kontroli sanitarnych z czego:
- 264 kontrole planowane obiektów znajdujących się w rejestrze CRON PPIS w
Jaworze
- 23 kontrole na wniosek i interwencje stron
- 23 kontrole – nadzór nad ekshumacjami
Bezpieczeństwo wody na terenie powiatu: jakość wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi dostarczana wodociągami sieciowymi, w studni publicznej
w Bolkowie, MDK „Jawornik” w Jaworze oraz woda basenowa - Pływalnia
„SŁOWIANKA” w Jaworze, Basen odkryty w Bolkowie ( Basen odkryty w
Jaworze w sezonie 2012r. był nieczynny ) objęte były stałym monitoringiem.
Na podstawie kontroli obiektów oraz wyników laboratoryjnego badania
pobranych próbek wody w ramach urzędowej kontroli bezpieczeństwa wody na
terenie powiatu prowadzone były postępowania administracyjne, mające na celu
zapewnienie przez zobowiązanego wymaganego stanu sanitarnego obiektu lub
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Postępowania prowadzone
były także na wniosek strony o stwierdzenie warunków np. zakłady lecznicze o
stwierdzenie
warunków
do
prowadzenia
działalności.
W ciągu 2012 r., w toku postępowań wydane zostały 173 decyzje
administracyjne, w tym 39 płatniczych za stwierdzone nieprzestrzeganie
wymagań sanitarnohigienicznych i zdrowotnych, 38 zezwalających na
ekshumację i 32 stwierdzające warunki do prowadzenia działalności leczniczej
na wniosek podmiotów. Pozostałe to 4 decyzje zmieniające i umarzające
wszczęte postępowania lub decyzje wobec wykonania obowiązków, lub
usunięcia nieprawidłowości będących podstawą do wszczęcia postępowania.
Równolegle z kontrolami prowadzona była działalność edukacyjna i
doradcza w zakresie obowiązku oraz korzyści z dokumentowania prowadzonej
przez przedsiębiorców kontroli wewnętrznej swoich działalności, ze
szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi. W roku 2012 wszystkie wodociągi na terenie powiatu były
w tym zakresie monitorowane. Postępuje systematyczne wdrażanie
i doskonalenie prowadzenia kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi oraz współpracy w tym zakresie z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jaworze. W porównaniu do roku
ubiegłego poprawiła się jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Kontrole w obiektach turystycznych potwierdziły, że obiekty były
przygotowane do prowadzenia działalności turystycznej oraz , że w sezonie
roku 2012 prowadziły ją w warunkach bezpiecznych dla zdrowia ludzkiego.
Rośnie standard obiektów i jakość usług turystycznych.
W dalszym ciągu pozostaje do rozwiązania istotna dla bezpieczeństwa
zdrowotnego obywateli problematyka komunalna :
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1. Niedoinwestowanie zakładów uzdatniania wody – w dalszym ciągu nie
wszystkie zakłady mają zapewnioną automatyczną dezynfekcję wody. Żaden z
zakładów na terenie powiatu nie posiada mobilnego chloratora. Na jakość wody
wpływa także rozgałęziony system i wiek przewodów wodociągowych oraz
różnorodność materiałów z których są zbudowane. Wodociąg w Bolkowie jest
niewydolny wobec rosnącego zapotrzebowania. Okresowo występuje deficyt
wody, a konieczność racjonowania wody opóźniła napełnianie basenu odkrytego
na sezon letni 2012 r.
2. Istniejące baseny kąpielowe otwarte są starej technologii i mocno
wyeksploatowane, a przez to trudne do utrzymania, szczególnie w zakresie
jakości wody. Basen w Jaworze nie został w ogóle napełniony na sezon letni
2012, a Basen w Bolkowie w sezonie letnim musiał być zamknięty z powodu
złej jakości wody.
3. Nie uzgadnianie pod względem higienicznym i zdrowotnym wszystkich
organizowanych imprez masowych. W 2012 r., jedynie Burmistrz Jawora
zwracał się o wymagane opinie do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Jaworze przed wydaniem decyzji administracyjnej.
4. Brak na terenie powiatu jaworskiego schronisk i innych obiektów
przeznaczonych dla osób bezdomnych ( np. publiczne miejsca do mycia i prania
bielizny). Brak warunków utrzymania higieny osobistej przez bezdomnego oraz
brak nadzoru nad jego zdrowiem powoduje, że osoby te mogą w sposób
niekontrolowany przenosić i szerzyć różne groźne choroby zakaźne zagrażając
sobie i bezpieczeństwu obywateli.
Sekcja Higieny Pracy prowadziła nadzór nad warunkami pracy osób
zatrudnionych na różnych stanowiskach w zakresie obowiązujących przepisów
bhp. W 2012 roku, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,
przeprowadzono kontrole dotyczące m. in. warunków pracy i wypełniania przez
pracodawców obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego
pracowników zatrudnionych w zakładach poligraficznych oraz warunków pracy
i oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w warsztatach
samochodowych. Ponadto kontynuowano temat przestrzegania przez
pracodawców przepisów i zasad bhp podczas usuwania bądź zabezpieczania
wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji rządowego „Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Nie stwierdzono
nieprawidłowości w tym zakresie.
W sprawach związanych z rozpoznawaniem chorób zawodowych
prowadzona jest ścisła współpraca z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem
Medycyny Pracy we Wrocławiu. Liczba zgłaszanych podejrzeń o chorobę
zawodową na terenie naszego powiatu utrzymuje się od kilku lat na podobnym
poziomie, natomiast liczba stwierdzonych chorób zawodowych maleje.
W ramach sprawowanego w 2012 roku nadzoru sanitarnego nad
placówkami oświatowo-wychowawczych Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
przeprowadziła 47 kontroli, w 39 nadzorowanych obiektach. Kontrole sanitarne
14

wykazały dużą, w stosunku do lat ubiegłych, poprawę stanu sanitarnohigienicznego placówek oświatowo-wychowawczych. Wydano 3 decyzje
merytoryczne, z zastrzeżeniami dotyczącymi brudnych, zakurzonych ścian i
sufitów, zawilgocenia oraz wyeksploatowanej stolarki okiennej i drzwiowej.
Wszystkie kontrolowane szkoły podstawowe prowadzą dożywianie uczniów w
formie obiadów jednodaniowych w placówkach wiejskich i dwudaniowych w
placówkach miejskich. Dożywiani są również uczniowie gimnazjów miejskich i
wiejskich oraz nielicznych szkół średnich. Uczniom szkół podstawowych
wydawane jest również mleko smakowe i bezsmakowe oraz owoce i warzywa w
ramach programu: ”szklanka mleka i owoce w szkole”. Większość posiłków
dotowanych jest przez MOPS I GOPS, tylko nieliczna grupa dzieci ma opłacane
obiady we własnym zakresie.
Szkoły posiadają sale gimnastyczne pełnowymiarowe, zastępcze, boiska szkolne
wielofunkcyjne oraz boiska „Orlik”. Szkoły na terenie powiatu jaworskiego
mają zapewnioną możliwość korzystania z basenu krytego ze zniżką. Dojazdy
na basen autobusem organizują szkoły. Dzieci i młodzież korzystają również z
hali sportowej przy PCKZ w Jaworze, hali sportowej przy Szkole Podstawowej
Nr 5 w Jaworze, hali przy Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie.
Opieka medyczna odbywa się w szkolnych gabinetach profilaktyki, o dobrym
stanie technicznym i sanitarnym, w których, opiekę najczęściej sprawują
pielęgniarki. Szkoły w których brak jest gabinetów profilaktyki medycznej
korzystają z opieki Gminnych Ośrodków Zdrowia.
Co miesiąc dokonywano oceny przestrzegania zakazu palenia we wszystkich
placówkach szkolnych. Nie zaobserwowano nieprawidłowości w tym zakresie,
zakaz palenia w placówkach oświatowo-wychowaczych jest przestrzegany.
Wypoczynek zimowy (1 obiekt) i letni (7 obiektów) przebiegał bez zakłóceń,
kontrolowane placówki były dobrze organizacyjnie przygotowane.
Na terenie powiatu funkcjonuje 5 punktów przedszkolnych dla najmłodszych
dzieci, prowadzonych przez różne fundacje oraz 1 żłobek. Przedszkola są dobrze
zorganizowane i wyposażone w certyfikowany, bezpieczny sprzęt . W żłobku
znacznie poprawiły się warunki sanitarno-techniczne pomieszczeń dla dzieci,
sale zabaw i szatnie zostały wyposażone w nowy sprzęt . Istniejący 1 żłobek nie
jest w stanie zapewnić opieki dla zwiększającej się liczby dzieci w powiecie.
W szkołach i przedszkolach dokonywano kontroli urządzeń i sprzętu
sportowego oraz mebli szkolnych i przedszkolnych.
Podsumowując działalność placówek oświatowo-wychowaczych w
2012 roku należy stwierdzić znaczą poprawę stanu sanitarno-higienicznego i
technicznego nadzorowanych obiektów, co jest wynikiem prawidłowo
prowadzonej polityki kierowników placówek , przy dobrej współpracy z
inspekcją sanitarną.
W zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przeprowadzano
kontrole sanitarne w związku z dopuszczeniem obiektu budowlanego do
użytkowania jak i kontrole w trakcie budowy. W toku kontroli sprawdzano, czy
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obiekt spełnia warunki pod względem higienicznym i zdrowotnym w świetle
obowiązujących przepisów.
Ponadto uzgadniano pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko.
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia mając na celu
bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństwa prowadziła na terenie powiatu szereg
działań prozdrowotnych w szkołach, przedszkolach i zakładach opieki
zdrowotnej.
W 9 programach profilaktycznych uczestniczyło łącznie 4192 osoby. Programy
dotyczyły edukacji w zakresie zdrowego stylu życia, edukacji w zakresie
szkodliwości palenia tytoniu, profilaktyki HIV/AIDS, wirusa HPV, wirusa HCV,
profilaktyki zakażeń meningokokami oraz utrwalenia prozdrowotnych nawyków
wśród dzieci szkół podstawowych.
Ponadto wprowadzono nowy projekt ogólnopolski pn. „Odświeżamy nasze
miasta”, który ma na celu ochronę zdrowia mieszkańców Polski przed
szkodliwym działaniem dymu tytoniowego i był skierowany do osób dorosłych.
Dodatkowo w miesiącu maju i czerwcu przeprowadzono dwie kampanie
społeczne, które zostały zorganizowane w związku z Mistrzostwami Europy w
piłce nożnej EURO 2012:
- kampania „Kibicuj zdrowiu!”, której celem było ograniczenie ryzykownych
zachowań
zdrowotnych, jakie mogą się pojawić w kontekście organizacji imprez
masowych;
- kampania „Fair play”- kampania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
W PSSE w Jaworze od lat funkcjonuje Zespół ds. Reagowania w
Sytuacjach Kryzysowych, który na bieżąco przeprowadza szkolenia w temacie
spraw nadzwyczajnych zagrożeń zarówno dla pracowników stacji jak i innych
osób w zależności od zapotrzebowania w powiecie. Działalność ta jest
nadzorowana przez WSSE we Wrocławiu .

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII.
W roku 2012 nadzorowano:
- zarejestrowane podmioty branży paszowej i spożywczej
- podmioty zajmujące się zarobkowym transportem zwierząt,
- podmioty sektora akwakultury
- fermy zwierząt futerkowych
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- podmioty zajmujące się wykorzystywaniem
monitorowano choroby zakaźne zwierząt.

materiału

biologicznego,

Nadzór weterynaryjny związany z higieną pasz.
Na terenie powiatu jaworskiego funkcjonuje:
- 1 mieszalnia pasz przeznaczonych dla drobiu i trzody chlewnej, podlegająca
kontroli bieżącej. Wyniki kontroli potwierdziły prawidłową higienę produkcji i
właściwy nadzór właścicielski.
- 3 punkty obrotu pasz i dodatków paszowych
- 14 punktów obrotu pasz i materiałów paszowych
- 2 młyny będące producentami materiału paszowego,
- 1355 podmiotów branży paszowej zarejestrowanych jako producenci pierwotni
Realizując program badań monitoringowych pasz wynikający z Krajowego
Planu Urzędowej Kontroli Pasz na 2012r. pobrano 34 próby pasz i materiału
paszowego do badań laboratoryjnych oraz 1 próbę urzędową w związku z
prowadzonym postępowaniem administracyjnym.
Przeprowadzono:
- 58 kontroli producentów produkcji pierwotnej, utrzymujących zwierzęta i
produkujących pasze na potrzeby własne.
- 2 kontrole mieszalni pasz PPHU „CERAL” Andrzej Brambor,
- 6 kontroli punktów obrotu pasz i dodatków – zatwierdzonych
- 18 kontroli podmiotów , zarejestrowanych zgodnie z art.5, punkt 2,
183/2005rozp.
- 5 kontroli podmiotu stosującego pasze lecznicze.
- wszczęto 6 postępowań administracyjnych, które doprowadziły do zgodnego z
prawem zarejestrowania gospodarstw ekologicznych oraz punktu dystrybucji
pokarmu dla pszczół.
W czterech przypadkach naruszenia przepisów prawa paszowego
wszczęto postępowanie administracyjne, zakończone decyzjami Powiatowego
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Lekarza Weterynarii, które doprowadziły do uregulowań zgodnych z
obowiązującym prawem.
Kontrole CROSS i IRZ
Kontrole w zakresie wymogów wzajemnej zgodności CROSS w
obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt przeprowadzono w
20
gospodarstwach. Stanowi to około 100% zleconych przez AR I MR kontroli na
2012r. Na mocy porozumienia pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a
Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o współpracy
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a organami Inspekcji
Weterynaryjnej, wykonano 17 kontroli IRZ siedzib stad wskazanych przez
Biuro Powiatowe AR i MR w Jaworze w których występowały
nieprawidłowości. Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał 2 decyzje
administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości .
Kontrole UPZZ
W ramach nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
skontrolowano jeden podmiot gospodarczy , który w latach ubiegłych stosował
polepszacze gleby i posiadał zarejestrowany skład upzz. Uwzględniając wniosek
strony, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaworze wydał decyzję o
wyrejestrowaniu w/w podmiotu i wystąpił do Głównego Lekarza Weterynarii o
skreślenie z listy podmiotów branży utylizacyjnej.
Nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego
W nadzorowanych podmiotach nie stwierdzono rażącego naruszenia prawa
żywnościowego powodującego zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.
Szczegółowy wykaz kontrolowanych podmiotów:
Zakłady zatwierdzone: 1 podmiot zajmujący się ubojem i rozbiorem mięsa
drobiowego (mięso białe), 1 podmiot zajmujący się ubojem i rozbiorem owiec
(mięso czerwone); 2 podmioty zatwierdzone do rozbioru mięsa czerwonego
korzystające z krajowych środków dostosowujących,
3 podmioty
zakwalifikowane do działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej zajmujący
się rozbiorem i przetwórstwem mięsa czerwonego (wołowego i wieprzowego) i
białego (drobiowego), 2 punkty skupu dziczyzny; 2 fermy kur niosek, 1 zakład
sortowania i pakowania jaj konsumpcyjnych, 39 gospodarstw pozyskujących
mleko surowe do skupu, 4 podmioty zakwalifikowane do sprzedaży
bezpośredniej, 4 lekarzy wyznaczonych do badania mięsa i zwierząt łownych.
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Oprócz prób urzędowych właściciele ubojni i masarni prowadzą na swój
koszt stały monitoring obejmujący badania chemiczne i bakteriologiczne
wytworzonych produktów, jak również badania bakteriologiczne ciągów
technologicznych. Wyniki badań właścicielskich, urzędowych oraz wyniki
kontroli nie wymagały wydania decyzji o wstrzymaniu produkcji bądź
zamknięciu zakładu. W ramach toczonego od 2011roku postępowania nałożono
na podmiot karę grzywny w wysokości 2.000 złotych za stwierdzone uchybienia.
Przeprowadzono dwa postępowania administracyjne w związku ze
stwierdzeniem niedopełnienia obowiązków zawartych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie
wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek
własny (Dz. U. z 2010 r. nr 207 poz.1370) za niezastosowanie się do przepisów
nałożono kary grzywny w kwocie 100 złotych.
Dobrostan zwierząt .
Realizując postanowienia wynikające z ustawy o ochronie zwierząt
przeprowadzono kontrole dobrostanu obejmujące wybiórczo: 23 gospodarstw
utrzymujących bydło, 18
gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, 4
gospodarstwa utrzymujące konie, 1
gospodarstwo utrzymujące kozy, 1
gospodarstwo utrzymujące owce, 2 gospodarstwa utrzymujące kury nioski, 1
podmiot zajmujący się opieką nad zwierzętami domowymi, 3 fermy zwierząt
futerkowych.
Po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie utrzymującym konie wydano
decyzję administracyjną na usunięcie stwierdzonych uchybień. Przeprowadzono
również kontrolę dobrostanu zwierząt w zatwierdzonej rzeźni drobiu oraz rzeźni
owiec i kóz . Nie stwierdzono uchybień z tego zakresu.
W związku z upływem decyzji na dostosowanie klatek dla kur niosek w
dwóch podmiotach wszczęto postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia
wykonania obowiązków, nałożono dwie grzywny w celu przymuszenia w kwocie
12.000 złotych (1 - 2.000 złotych, 2- 10.000 złotych) . Niezależnie od powyższych
działań egzekucyjnych zawiadomiono Komendę Powiatową Policji w Jaworze o
występującym wykroczeniu.
W stosunku do podmiotu, który prowadził działalność o charakterze
publicznym i cechach przypisanych dla schronisk dla zwierząt nie posiadając
wymaganych prawem pozwoleń, wszczęto postępowanie dyscyplinujące z
zawiadomieniem Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.
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Monitorowanie zakażeń zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych.
Zgodnie z harmonogramem, według danych na koniec IV kwartału 2012 r.,
wykonano badania monitoringowe bydła w kierunku: gruźlicy - 446 szt. w 75
stadach, brucelozy - 185 szt. w 63 stadach i białaczki - 185 szt. w 63 stadach. 4
stada owiec poddano badaniom monitoringowym w kierunku brucelozy obejmując
nimi 68 szt. Zwierząt, uzyskując wyniki ujemne.
Ilość bydła przewidziana do zbadania wg harmonogramu odbiega od stanów
wykazanych przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Obserwuje się tendencję spadkową ilości utrzymywanego bydła przez
rolników.
We współpracy z Kołami Łowieckimi (na podstawie zawartych umów)
realizowano monitoring wścieklizny u lisów wolno żyjących po szczepieniach
przeciwko wściekliźnie. Odstrzelono w tym celu 38 szt. lisów. Badania mają na celu
kontrolę skuteczności szczepień lisów przeciwko wściekliźnie z wykorzystaniem
samolotów. Sytuacja epizootyczna w tym względzie jest bardzo korzystna, bowiem
nie stwierdzono żadnego przypadku wścieklizny od 1996 r.
W 2012r. pokąsanie ludzi przez zwierzęta miało miejsce w 85 przypadkach.
Obserwację w kierunku wścieklizny przeprowadzono w 13 przypadkach z wynikiem
ujemnym. W pozostałych przypadkach wykluczono podejrzenie wścieklizny po
przeprowadzeniu dochodzenia epizootycznego uwzględniającego fakt szczepienia
przeciwko wściekliźnie, o czym poinformowano Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy. W związku z
pokąsaniem skierowano zawiadomienia do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze
dotyczące 8 osób , które nie dopełniły obowiązku zaszczepienia zwierzęcia
przeciwko wściekliźnie oraz nie zapewniły właściwej opieki, tym samym stwarzając
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego . Inspekcja Weterynaryjna nałożyła 5
mandatów za brak szczepienia p/ wściekliźnie psa, który skaleczył człowieka.
Na podstawie raportów lekarzy prywatnie praktykujących z terenu powiatu
zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 4959 psów, 41 kotów i 1 fretkę.
Żadna gmina nie posiada stałych miejsc przeznaczonych do izolacji zwierząt
bezpańskich, które pokąsały człowieka w celu zapewnienia obserwacji
stacjonarnej nakazanej w drodze decyzji przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Jaworze. Właścicielem zwierząt bezdomnych jest gmina.
Zaistniałe pojedyncze przypadki pokąsań przez psy bezdomne ,zgłaszane
najczęściej w godzinach nocnych przez dyżurujące służby policji i straży pożarnej
do Powiatowego Lekarza Weterynarii, są powodem nieporozumień względem
obowiązków, które należą do samorządów a przypisywane są Inspekcji
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Weterynaryjnej. Do schronisk dla zwierząt bezdomnych mogą być przekazywane
zwierzęta po obserwacji. W powyższej sprawie skierowano pismo do gmin w celu
uregulowania problemu. Wcześniejsze prośby nie przyniosły właściwych
rozstrzygnięć.
W ramach monitoringu chorób zakaźnych zwierząt przesłano do badania:
- 15 prób z 15 stad w kierunku pomoru klasycznego świń,
- 22 próby w kierunku pomoru świń u dzików,
- 10 prób krwi od bydła w 10 stadach do badania w kierunku pryszczycy,
- 10 prób w kierunku choroby pęcherzykowej świń w 10 stadach,
- 354 prób w monitoringu Choroby Aujeszkyego w 158 stadach.
- 56 prób w kierunku niebieskiego języka w 8 stadach
Nie stwierdzono wyników dodatnich.
Przeprowadzono w ramach wykrywania TSE badania laboratoryjne 23 sztuk bydła
padłego oraz 425 sztuk owiec i kóz powyżej 18 miesiąca życia poddanych ubojowi i
padłych. Nie stwierdzono wyników dodatnich.
W ramach monitorowania chorób zakaźnych dokonano dwóch kontroli
przedsiębiorstw akwakultury w dwóch podmiotach sektora akwakultury oraz pięciu
kontroli w czternastu łowiskach rekreacyjnych typu ,,wpuść i złów”.
Dokonano trzech kontroli w trzech podmiotach zajmujących się wykorzystywaniem
materiału biologicznego ( punkty inseminacyjne), skontrolowano podmiot
prowadzący punkt kopulacyjny ogiera. Kontroli kompleksowej poddano również
dwa podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa
w tym obrocie lub skupu zwierząt. Kontrole nie ujawniły stanów wymagających
wdrażania postępowania administracyjnego.
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO.
W ramach kontroli substancji budowlanej, zagospodarowania
przestrzennego oraz procesu budowlanego na terenie Powiatu w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2012 r. wydano 86 decyzji administracyjnych i
postanowień oraz wszczęto 264 postępowań. Przeprowadzono 217 kontroli
budów i obiektów budowlanych w trakcie realizacji i w użytkowaniu.
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Przyjęto 303 zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę administracji architektonicznobudowlanej oraz 263 zawiadomienia o zakończeniu budowy i oddania obiektu
do użytku.
Przeprowadzono 80 kontroli realizowanych inwestycji w zakresie przestrzegania
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Skierowano 9 wniosków do
prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W/w działania prowadzone
były pod kątem sprawdzenia realizowanych budów z zatwierdzonym projektem
budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę, stosowania wyrobów
budowlanych tj. spełniających certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające
materiały do stosowania w budownictwie, legalności prowadzonych robót oraz
stanu technicznego obiektów budowlanych.
W lipcu Inspektorzy PINB w Jaworze przeprowadzili czynności
inspekcyjno-kontrolne placów zabaw i jednej placówki oświatowej –
przedszkole na terenie miasta Jawora i Gminy Bolków w celu zapewnienia
bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w różnorodnych
zorganizowanych i innych formach wypoczynku letniego na terenie Powiatu.
Skontrolowano łącznie 14 obiektów w zakresie przestrzegania przez właścicieli
(zarządców) obowiązku utrzymania budynków, urządzeń obiektów małej
architektury w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz prowadzenie
książek obiektu (aktualne wpisy dotyczące przeprowadzania rocznych i
pięcioletnich przeglądów stanu technicznego).
Roboty budowlane (inżynieryjne, kubaturowe) na terenie Powiatu w
zdecydowanej większości prowadzone były zgodnie z dokumentacją techniczną,
sztuką budowlaną i pod nadzorem uczestników procesu budowlanego tj. inwestor, projektant i kierownik budowy. W przypadkach wystąpienia istotnych
odstępstw od zatwierdzonego projektu, samowoli budowlanej lub złego stanu
obiektu stanowiącego potencjalne lub bezpośrednie zagrożenie, organ nadzoru
budowlanego wszczynał postępowanie administracyjne w celu doprowadzenia
do stanu zgodnego z prawem poprzez zastosowanie odpowiednich procedur
administracyjnych i legalizacyjno-karnych. Większość instytucji i właścicieli
prywatnych prowadzi dokumentację (książka obiektu) potwierdzającą
sprawność techniczną obiektu, na bieżąco wykonywane są protokoły badań i
sprawdzeń. Ich brak jest podstawą do prowadzenia działań inspekcji budowlanej
w oparciu o kodeks postępowania o wykroczeniach.
Odnośnie potencjalnych zagrożeń w utrzymaniu obiektów i w procesie
budowlanym na podstawie przeprowadzonych kontroli i postępowań, można
wyróżnić najważniejsze przyczyny tj. brak należytej i niezgodnej z przepisami
eksploatacji budynku, zaniechanie bieżących remontów, zły stan techniczny
urządzeń i instalacji, wady zastosowanych w budowie materiałów, samowole
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budowlane wpływające na przeciążenia statyczne i naruszenie konstrukcji
obiektu oraz zdarzenia losowe – awarie i katastrofy budowlane powodowane
przyczyną zewnętrzną oraz czynnikiem ludzkim.
POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE.
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w swych działaniach zmierzał do
zapobiegania bezrobociu w powiecie jaworskim poprzez realizację usług i
instrumentów rynku pracy oraz poprzez programy na rzecz promocji
zatrudnienia , tj.:
1. Aktywne pośrednictwo pracy.
W ramach aktywnego pośrednictwa pracy Powiatowy Urząd Pracy w
Jaworze w 2012 r. w swoich działaniach zmierzał do pomocy w znalezieniu
zatrudnienia klientom urzędu pracy poprzez pozyskiwanie ofert pracy stałej u
pracodawców na lokalnym rynku oraz rynkach ościennych. Pozyskano ogółem
548 miejsc pracy stałej, a zatrudnienie otrzymały 383 osoby.
PUP w swoich działaniach zabiegał także o miejsca pracy u pracodawców spoza
powiatu inicjując spotkania dla grup osób bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez organizację giełd pracy. W 2012 r.
zorganizowano 13 takich giełd, w wyniku których zatrudnienie otrzymały 73
osoby bezrobotne.
2. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Jednym z istotnych elementów funkcjonowania Klubu Pracy jest udzielanie
wsparcia poprzez kształtowanie pozytywnego nastawienia oraz budowanie
motywacji i poczucia własnej wartości. Wszystko to poprzez przygotowanie się
do sprawnego i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy w ramach udziału
w szkoleniu lub zajęciach aktywizacyjnych prowadzonych przez lidera Klubu
Pracy.
Zarówno szkolenia jak i zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy
przygotowują uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy.
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać kompleksową pomoc w
drodze do znalezienia zatrudnienia. Celem jest zdobycie umiejętności
efektywnego poruszania się po rynku pracy, przygotowanie dokumentów
aplikacyjnych, autoprezentacji oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
W roku 2012 uczestnikami spotkań grupowych i indywidualnych było 630
osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu powiatu jaworskiego.
Zorganizowano 4 szkolenia p.n. „Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy”.
Uczestnikami było 48 osób bezrobotnych. Były to przede wszystkim osoby,
które utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku
z długotrwałym niepowodzeniem w jej pozyskaniu, jak również chcące
powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.
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Uczestnicy mogli poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i
mechanizmy, które nimi rządzą, dokonać analizy lokalnego rynku pracy,
określić swoją sylwetkę zawodową, dokonać bilansu swoich mocnych i słabych
stron, ocenić na ile ich kwalifikacje i umiejętności pasują do oferty rynku pracy,
podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej, nabyć wiedzę z
zakresu technik i metod poszukiwania pracy, przekonać się o potrzebie ich
stosowania oraz ich skuteczności, a także nawiązywać kontakty pomocne w
znalezieniu zatrudnienia. Dodatkowym elementem przygotowanym dla
uczestniczek szkolenia był: fryzjer, który opowiedział o swojej ścieżce
poszukiwania pracy, o szkoleniach, po których podjął decyzję o rozpoczęciu
działalności gospodarczej. Po krótkim przedstawieniu swojej osoby był do
dyspozycji uczestniczek. Czas, który im poświęcił był wykorzystany do
układania fryzur, czesania, jak również do cennych informacji dotyczących
makijażu i wyglądu zewnętrznego, który jest bardzo ważny przy wizytach u
pracodawców. Natomiast drugą osobą zaproszoną na szkolenie był pracodawca,
który przekazał wiedzę na temat wymogów stawianych przez pracodawców
przy przyjęciu nowego pracownika do pracy i dał cenne uwagi dotyczące
przygotowania się do takiej rozmowy. Pracodawca poprzez ćwiczenia
przeprowadzał fikcyjne rozmowy kwalifikacyjne, a na zakończenie informował
o popełnianych błędach podczas trwania rozmowy.
Lider Klubu Pracy zorganizował również dwudniowe zajęcia
aktywizacyjne. Było ich 15, natomiast 1 z nich było przeprowadzone dla
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na zajęciach poruszano tematy z
zakresu autoprezentacji, przygotowania do rozmowy z pracodawcą, procesu
poszukiwania pracy. Bezrobotni brali czynny udział w dyskusjach dotyczących
poszczególnych zagadnień, brali udział w scenkach sytuacyjnych. Praca
w grupach okazała się być niezwykle owocna. Oddziaływała ona bowiem nie
tylko na proces twórczy, ale i integracyjny, co pozwoliło na zwiększenie
pewności siebie oraz na rozwój kontaktów między uczestnikami.
Na porady indywidualne zgłosiło się 466 osób, w tym 258 kobiet. Wśród osób
zgłaszających się do Lidera Klubu Pracy przewagę stanowiły osoby długotrwale
bezrobotne /254 osoby/. Najczęstszym problemem poruszanym podczas wizyty
było utworzenie dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie do rozmowy z
pracodawcą, wysłanie drogą elektroniczną dokumentów do pracodawcy oraz
sztuka autoprezentacji.
3. Poradnictwo zawodowe pomagające w określeniu i ukierunkowaniu
działań zmierzających do zatrudnienia bądź kontynuowania dalszego
kształcenia.
Ogółem z usług w ramach poradnictwa zawodowego w 2012 roku skorzystały
2102 osoby, w tym 176 osób ze stopniem niepełnosprawności. Aby zapobiec
wykluczeniu społecznemu doradcy zawodowi w zakresie swych działań objęli
wsparciem osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności w liczbie 13 osób,
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osoby samotnie wychowujące dzieci w liczbie 86 osób i osoby po 50 roku życia
w liczbie 253. Osoby mogły korzystać: z porad grupowych /doradcy zawodowi
zorganizowali 46 takich spotkań, w których uczestniczyło 379 osób/ oraz porad
indywidualnych /1723 osoby wybrały tę formę pomocy/. Natomiast
indywidualny plan działania przygotowano dla ogólnej liczby 366 osób, aby
doprowadzić ich do
podjęcia odpowiedniej pracy albo działalności
gospodarczej.
Z grupy 176 osób ze stopniem niepełnosprawności większa część , tj. 166
osób skorzystała z porady indywidualnej. W ramach pomocy niepełnosprawni
byli zapoznawani z przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu w zakresie
posiadanej niepełnosprawności. Otrzymali pomoc w zakresie wyboru szkolenia,
zmiany kwalifikacji zawodowych jak i przeprowadzenia testów określających
umiejętności i zainteresowania zawodowe z uwzględnieniem środowiska pracy.
Doradcy przeprowadzili cykl zajęć pn. ”Jak poszukiwać pracy za pomocą
Internetu”. W 4 spotkaniach uczestniczyło ogółem 40 osób, w tym także osoby
niepełnosprawne. Przygotowano osoby niepełnosprawne do samodzielnego
poszukiwania pracy, wysyłania CV do pracodawcy, zakładania i posługiwania
się własnym kontem mailowym oraz korzystania z n ernetu. Podczas porad
przekazano informacje dotyczące warsztatów terapii zajęciowej, jednostek
szkolących przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
informacje o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych z
terenu woj. Dolnośląskiego. Doradca zawodowy przy realizacji w/w działań
współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
4. Organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych na kierunkach
wybranych przez uprawnionych
W ramach posiadanych środków finansowych w 2012 r. na szkolenia
skierowano ogółem 139 osób uprawnionych, z tego na szkolenia indywidualne
63 osoby oraz na szkolenia grupowe 76 osób. Wśród uczestników szkoleń były
również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Szkolenia
ukończyło z wynikiem pozytywnym 133 osoby a 32 z nich podjęło zatrudnienie
w okresie do 6 miesięcy po ukończeniu szkolenia. Nadmienić należy, że 58 osób
uprawnionych rozpoczęło szkolenia w IV kwartale 2012 r. Zatem na
spodziewane efekty zatrudnienia, po szkoleniu, oczekiwać można w pierwszych
miesiącach 2013 r.
Ponadto, w 2012 r. 6 osób bezrobotnych otrzymało pomoc w
sfinansowaniu kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów
zawodowych w tym uzyskanie licencji niezbędnych do wykonywania danego
zawodu.
6. Wsparcie przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej
Jednym z działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w
Jaworze na rzecz wzrostu zatrudnienia jest promowanie samozatrudnienia jako
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formy aktywizacji zawodowej. W 2012 r. w ramach realizowanych programów
współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz z Europejskiego
Funduszu Społecznego PO KL Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 osoby
bezrobotne „mające pomysł” na prowadzenie działalności gospodarczej mogły
skorzystać z pomocy finansowej w formie jednorazowych środków w
wysokości do 17.000,00 zł. Po złożeniu odpowiedniego wniosku oraz
skierowaniu Wnioskodawcy do doradcy zawodowego, w celu przeprowadzenia
porady indywidualnej i wydania opinii predyspozycjach do prowadzenia własnej
firmy, taką pomoc otrzymały 104 osoby. W wyniku zawartych umów
uruchomione zostały działalności, wśród których przeważały usługi
ogólnobudowlane, ciesielskie, stolarskie, naprawa i konserwacja pojazdów,
usługi kurierskie, fryzjerskie, kosmetyczne, fotograficzne oraz handel.
7. Wsparcie pracodawców poprzez pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy.
Pomoc dla pracodawców na utworzenie nowych miejsc pracy w 2012 r.
udzielana była w ramach limitu środków Funduszu Pracy, a także w ramach
programów skierowanych do osób bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy oraz osób bezrobotnych do 30-go roku życia. W wyniku
podpisanych umów łącznie utworzono 65 miejsc pracy, w tym dla osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 16 miejsc i 5 miejsc pracy dla
bezrobotnych do 30-go roku życia. Łącznie na utworzenie nowych miejsc
pracy wydatkowano kwotę 947.000,00 zł.
Na utworzone stanowiska pracy skierowano 28 kobiet, które zostały
zatrudnione w zawodach: sprzedawca, pomoc cukiernika, kucharz, sekretarka,
psycholog, pracownik biurowy, kierowca, fryzjerka.
Miejsca pracy dla mężczyzn utworzono w zawodach: operator sieci
telekomunikacyjnych, parkieciarz, elektromonter, programista aplikacji,
operator koparko- ładowarki, operator łupiarki, mechanik pojazdów, ślusarz,
kierowca, operator maszyn do obróbki drewna, robotnik budowlany, piekarz.
8.Organizacja staży zawodowych.
Jednym z instrumentów rynku pracy, który służy aktywizowaniu osób
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2012 roku był
staż adresowany m.in. do osób długotrwale bezrobotnych, samotnie
wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, osób
niepełnosprawnych, jak również osób bez kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego. Osoby z pośród tych grup są narażone na wykluczenie społeczne
oraz zagrożone przestępczością, dlatego też Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
podpisując umowy o zorganizowanie stażu z pracodawcami miał na względzie
przede wszystkim skierowanie jak największej ilości osób bezrobotnych
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Działalność PUP przyczyniła się również do zapewnienia bezpiecznej
drogi do i ze szkoły dzieciom i młodzieży na terenie gmin poprzez
finansowanie w ramach stażu 11 osób sprawujących nad nimi opiekę.
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PUP poprzez finansowanie stażu dla 3 osób na stanowisku wychowawcy
w Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Św.
Józefa w Bolkowie przyczynił się do zapewnienia opieki nad dziećmi z rodzin
patologicznych, zagrożonych marginalizacją społeczną.
PUP wspierał również działalność Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim w
zakresie umożliwienia dostępu do Internetu dzieciom, młodzieży oraz
wszystkim mieszkańcom z terenu gminy poprzez finansowanie 3 miesięcznego
stażu dla 1 osoby pracującej w Centrum Kształcenia w Wądrożu Wielkim.
W 2012 r. PUP skierował 3 osoby bezrobotne w ramach 6 miesięcznego
stażu do Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Zębowicach na stanowisko
robotnika gospodarczego.
Do obowiązków w/w osób należało m.in. wykonywanie prac związanych z
porządkowaniem poboczy, jezdni oraz chodników. Łącznie z tej formy wsparcia
w 2012 r. skorzystało 506 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy. Osoby te, dodatkowo były wspierane refundacją kosztów
przejazdu do miejscu stażu oraz refundacją kosztów opieki nad dzieckiem,
dziećmi do lat 7 lub osobą zależną.
9. Refundacja samotnym rodzicom kosztów opieki nad dzieckiem, dziećmi do
lat 7 lub osobą zależną w związku z podjęciem za skierowaniem z PUP pracy,
szkolenia, stażu.
Dodatkowym instrumentem wsparcia osób bezrobotnych z jakiego mogły
korzystać zainteresowani uprawnieni, była refundacja kosztów opieki nad
dzieckiem, dziećmi do lat 7 lub osobą zależną. Instrument ten pozwalał
uprawnionym na spokojne wykonywanie powierzonych obowiązków w ramach
stosunku pracy, stażu czy podczas uczestniczenia w szkoleniu bez obaw o
opiekę nad bliskimi. Refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do
lat 7 objętych zostało 10 osób bezrobotnych.
10. Działania dodatkowe.
Ponad działania wpisane w Powiatowy Program Zapobiegania
Przestępczości oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli na lata 2011-2015, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze wspierał
lokalny rynek pracy i swoich klientów takimi instrumentami jak: prace
interwencyjne, roboty publiczne oraz prace społecznie użyteczne, które wiążą
się z tematyką Programu.
W 2012 roku na terenach gmin: Bolków, Jawor, Męcinka i Paszowice
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w ramach porozumienia o współpracy z
Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych zorganizował prace
interwencyjne w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i
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ochrony przeciwpowodziowej”. Strony porozumienia prowadziły współpracę z
zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej oraz ograniczenia
bezrobocia na terenach gmin. Program był realizowany w okresie od miesiąca
kwietnia do października 2012 r. Bezrobotni wykonywali prace polegające na
ręcznym i mechanicznym wykaszaniu traw na skarpach i dnach cieków, ścinali
zakrzaczenia wzdłuż koryt cieków, naprawiali uszkodzone skarpy, czyścili
koryta rzek z naniesionych śmieci, czyścili przepusty rurowe, wygrabiali
wykoszone porosty ze skarp. Ogółem w ramach tego programu pracowały 22
osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ogółem z
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych skorzystało 95 osób
uprawnionych, w tym osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. Wsparciem
objęto 26 osób z tej grupy.
W 2012 roku urząd pracy, wykorzystując dodatkowe środki Funduszu
Pracy pochodzące z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy, realizował
program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały
miejsce klęski żywiołowe. W zakresie programu zorganizowano prace
interwencyjne dla 20 osób bezrobotnych oraz roboty publiczne dla 41 osób.
Program był realizowany w okresie od września do grudnia 2012 r.
Ponadto, na terenach gmin: Bolków, Jawor, Męcinka i Wądroże Wielkie w
ramach wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności
lokalnej pracowało 106 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Bezrobotni
przez łączną sumę 30 641 godzin wykonywali prace porządkowe przy obiektach
komunalnych oraz przystankach, odnawiając wiaty przystankowe i sprzątając
teren wokół nich. Pracowali również przy utrzymaniu chodników na terenach
miast i gmin, przy utrzymaniu zieleni na terenach publicznych, odkrzaczali
drogi gminne, czyścili rowy i przepusty w pasach dróg gminnych, nasadzali
drzewa i krzewy na terenach publicznych. W gminie Męcinka 4 osoby
wykonywały proste usługi opiekuńcze wobec osób starszych oraz
niepełnosprawnych, natomiast w gminie Wądroże Wielkie 1 osoba sprzątała
świetlicę
środowiskową,
do
której
uczęszczały
dzieci
z rodzin objętych opieką przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
W ciągu 2012 roku, poprzez działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze,
wsparciem objęto około 4187 osób bezrobotnych, wykorzystując środki
Funduszu Pracy, środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
W roku 2012 zostały podjęte następujące działania:
• Udział w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw w Powiecie Jaworskim
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W ramach organizowanego cyklicznie Tygodnia Pomocy Ofiarom
Przestępstw w dniu 22.02.2012 r. pracujący w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Jaworze prawnik pełnił dyżur w Prokuraturze Rejonowej w
Jaworze. Dyżur miał na celu bezpłatne udzielanie porad i informacji osobom
pokrzywdzonym przestępstwem.
•

Standardowe działania skierowane do rodzin w których wystąpił
problem przemocy
W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze wchodzi
Zespół ds. interwencji kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego, którego
zadaniem jest m.in. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Osoby dotknięte
przemocą w rodzinie mogą skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa
prawnego i psychologicznego.
Ponadto od listopada 2010 roku przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Jaworze działa Powiatowy Zespół Interdyscyplinarny, który
podejmuje profilaktyczne działania na rzecz wspierania rodzin w kryzysie
poprzez współpracę różnych instytucji na terenie powiatu oraz zwiększenie
efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych
w momencie zaistnienia w rodzinie kryzysu.
• Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie
Program realizowany był w okresie od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r. ze
środków przekazanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. W
roku ubiegłym na realizacje programu przekazano kwotę 19 000 zł. Program
objął 30 osób z terenu Powiatu Jaworskiego. Zajęcia ze sprawcami przemocy w
rodzinie prowadzone były w formie indywidualnej przez doświadczonego
psychoterapeutę, które miały na celu rozpoczęcie zmian postaw i zachowań
przemocowych aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo osób krzywdzonych. W
wyniku przeprowadzonej ewaluacji ocena skuteczności programu w roku 2012
wyniosła 61 %.
• Praca z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, w których
występuje przemoc
W każdy 3 piątek miesiąca w siedzibie Centrum odbywają się spotkania
grupy wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Spotkania mają na
celu budowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych
rodziców, stworzenie właściwych warunków do powstania trwałego podłoża do
odzyskania władzy rodzicielskiej, wzmocnienie poczucia wartości rodziców i
pomoc w byciu odpowiedzialnym rodzicem oraz nabycia umiejętności
wychowawczych bez użycia przemocy.
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OCHOTNICZY HUFIEC PRACY.
W 2012 roku Ochotniczy Hufiec Pracy w Jaworze opiekował się 96osobowa grupą młodzieży potrzebującej wsparcia w zdobyciu wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych. Hufiec swoją działalnością obejmuje młodzież z
różnego rodzaju
dysfunkcjami szkolnymi i społecznymi, zagrożoną
wykluczeniem społecznym, pochodzącą z rodzin niewydolnych wychowawczo.
Do głównych zadań Ochotniczych Hufców Pracy należy wychowanie i
kształcenie młodzieży, której start życiowy utrudniają bariery i zagrożenia
współczesnej rzeczywistości społecznej. Zalicza się do nich m.in. zaniedbanie
wychowawcze, trudną sytuację materialną, zagrożenie patologią, skłonność do
łączenia się w grupy o charakterze przestępczym oraz niemożliwość uzyskania
pracy ze względu na utrzymujące się bezrobocie. Dodatkowo, kadra hufca
wspomaga funkcje rodzicielskie, monitoruje postępy w nauce i reaguje na
kłopoty szkolne naszych uczestników. Udziela
pomocy w sytuacjach
kryzysowych, a także organizuje aktywne spędzanie czasu wolnego.
Podstawowym obszarem działań OHP jest przeciwdziałanie
niedostosowaniu społecznemu, diagnozowanie skali różnego rodzaju zagrożeń
dotykających młodzież w środowisku lokalnym i dobór dla tej młodzieży
odpowiednich form pomocy.
W 2012r. młodzież z OHP uczestniczyła w następujących zajęciach
dotyczących poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego:
• Ochotniczy Hufiec Pracy wspólnie z Powiatową Komendą Policji w
Jaworze zorganizował zajęcia dla młodzieży dotyczące podstawowych
zadań i uprawnień Policji: prewencji kryminalnej, postępowań
w przypadku zagrożeń i niebezpieczeństw na jakie może być narażona
młodzież, przepisów i bezpieczeństwa ruchu drogowego , narkomanii i
alkoholizmowi.
• OHP w Jaworze wspólnie z Powiatową Komendą Policji w Złotoryi,
zorganizował Rejonowy Konkurs Wiedzy o Policji „Razem bezpieczniej ”
w którym uczestniczyła młodzież z Hufców: z Wołowa, Polkowic,
Przemkowa i Legnicy.
• Udział młodzieży w konkursie plastycznym zorganizowanym przez
Wojewódzką Komendę Policji we Wrocławiu „Nasz sprzeciw wobec
uzależnieniom”
• Samorząd młodzieży działający w OHP w Jaworze włączył się w akcję
charytatywną zbierania plastikowych zakrętek pod hasłem „zakręcona
akcja”
• w ramach koła plastycznego młodzież z OHP w Jaworze przygotowała
stroiki na Bal Charytatywny dla dzieci z Domu Małego Dziecka w
Jaworze.
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• Udział
młodzieży
w
Ogólnopolskim
konkursie
filmów
krótkometrażowych Młodzieży OHP „Ja żyję tu ty żyjesz tu” , film
dotyczył promocji miasta Jawora.
• W ramach edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzież wzięła udział
w uroczystych obchodach 73 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej,
W ramach promocji zdrowego stylu życia bez nałogów i uzależnień
młodzież z Hufca uczestniczyła w :
* Mistrzostwach Dolnego Śląska w Tenisie Stołowym w Wołowie
• Wojewódzkim Festiwalu Kultury Młodzieży OHP w Bielawie ( forma
sceniczna i plastyczna)
• Wojewódzkim Turnieju Strzeleckim w Ząbkowicach Śląskich
• Współorganizowała z PTTK Jawor konkursu TurystycznoKrajoznawczego „ Znam swój region-Województwo Dolnośląskie. Udział
młodzieży z HP w Jaworze w konkursie wiedzy o regionie.
• Zorganizowano Rajd Turystyczno-Krajoznawczy „ Witamy Wakacje,
Wędrówka Szlakiem Piastów Śląskich” w Muchowie dla młodzieży z
Ochotniczych Hufców Pracy z województwa dolnośląskiego
• Rajd Turystyczno-Krajoznawczy Sobótka 2012 dla młodzieży z
Ochotniczych Hufców Pracy
• zajęcia w ramach alternatywnego wypoczynku podczas ferii zimowych
(wyjście na basen, do muzeum, zawody strzeleckie, warsztaty plastyczne i
fotograficzne)
• Hufcowy i Wojewódzki konkurs wiedzy o zadach BHP
Realizacja programów wychowawczych:
Od miesiąca marca 2012 r. do listopada 2012r w OHP w Jaworze
realizowany był autorski program edukacyjny współfinansowany przez
Starostwo Powiatowe „Kultura dla młodzieży, młodzież dla kultury” nad
którym patronat przejął Klub Aktywnych.
W ramach programu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
prelekcja z przedstawicielem PTTK w Jaworze na temat roli i znaczenia kultury
w życiu młodego człowieka( omówienie historii zabytków i dziedzictwa
kulturowego naszego miasta i regionu), młodzież uczestniczyła w Wojewódzkim
Festiwalu Kultury Młodzieży- zaprezentowała zdolności plastyczne i wokalne,
współorganizowała Rajd Turystyczny:
„ Wędrówka Szlakiem Piastów Śląskich. Witamy Wakacje” (udział młodzieży z
Hufców z województwa dolnośląskiego) ,wyjście do Muzeum Regionalnego w
Jaworze oraz do Muzeum Złota w Złotoryi, udział w występie Kabaretu „Hrabi”
w Teatrze Miejskim w Jaworze.
Od kwietnia do czerwca 2012r. w OHP w Jaworze realizowano program
profilaktyczno - edukacyjny „Nasze zdrowie w naszych rękach” organizowany
przez DWK OHP. W
ramach programu zorganizowane następujące

31

przedsięwzięcia: młodzież przygotowała gazetkę informacyjną na temat
zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej i uczestniczyła w prelekcji
dotyczącej promocji zdrowia, odbył się pokaz zdrowej żywności przygotowany
przez uczestników programu, młodzież brała udział w konkursie na hasło
promujące zdrowy styl życia, przeprowadzono ankiety na temat zdrowego
żywienia przygotowane przez pracownika PSSE w Jaworze- wyróżnienie w
konkursie
W czerwcu 2012r. realizowano program edukacyjny promujący region i
środowisko „Tu żyjemy” organizowany przez DWK OHP. W ramach programu
przeprowadzono wywiady ze słynnymi i wybitnymi mieszkańcami miasta
Jawora: z panem Jerzym Pisulskim i panem Ryszardem Jaworskim- II miejsce w
konkursie
Na zajęciach wychowawczych realizowanych dla młodzieży z kadrą
hufca, z pedagogami, doradcami zawodowymi, policjantami omawiano takie
tematy:
-negatywne skutki zażywania narkotyków
-przyczyny występowania agresji wśród młodzieży
-zachowania antyspołeczne, jak je eliminować
-normy społeczne, jak je przestrzegać
-zgubne aspekty zażywania substancji psychoaktywnych
-zajęcia rozwijające umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów
wewnątrz grupowych
Konferencje i szkolenia kadry OHP w Jaworze
-Szkolenie pt. Sytuacje trudne - nauczyciel w roli negocjatora i mediatora.
Organizator: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
-Szkolenie PIP w ramach konkursu „Pracodawca przyjazny młodzieży”, OIP w
Legnicy,
-Szkolenie dla pracodawców dotyczące nowej podstawy programowej, zasad
zatrudniania i refundowania pracowników młodocianych. Organizacja: Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy i Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego w Jaworze.
-Szkolenie „Jaka Zasadnicza Szkoła Zawodowa od I września 2012roku? ”
Organizacja: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Złotoryi.
-Szkolenie animatorów sportu. Organizacja DWK OHP.
Formy pracy środowiskowej w jednostkach organizacyjnych:
- organizujemy dla młodzieży z OHP zajęcia wychowawcze w szkołach, w
których może uczestniczyć młodzież spoza hufca
- od lat zajmujemy się młodzieżą ze SOSZW w Jaworze, to doskonała
możliwość integracji młodzieży z lokalnym środowiskiem,
- w ramach naszej pracy udzielamy porad wszystkim tym osobom, które do nas
trafiają w sprawach zatrudnienia, wynagradzania i urlopowania pracowników
młodocianych.
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- pracownicy hufca uczestniczą w lokalnych imprezach, gdzie mamy
możliwość promocji naszego hufca.
SAMORZĄD POWIATOWY.
W zakresie bezpieczeństwa:
W 2012 roku, realizując Program Poprawy Bezpieczeństwa, samorząd
powiatowy pokrył koszty służby ponadnormatywnej realizowanej przez
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w wysokości 5.760 zł.
Dodatkowa służba pełniona była na drogach powiatowych w okresie kwiecień –
lipiec i miała na celu kontrolę przestrzegania przepisów drogowych przez
kierujących pojazdami ciężarowymi o dużym tonażu. Komendę Powiatową
Policji wsparto również dodatkowo kwotą 29.903 zł na kontynuację wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, w ramach prowadzonej termomodernizacji, a
także przekazano w darowiźnie sprzęt komputerowy i telefoniczny na kwotę 250
złotych. Jak co roku, Powiat Jaworski współorganizował Plebiscyt na
„Najpopularniejszego Dzielnicowego 2012 roku” i wsparł go dotacją w
wysokości 300 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla jego laureatów i
uczestników.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze uzyskała od
Powiatu Jaworskiego dotację na zakup namiotu pneumatycznego do działań
ratowniczych w kwocie 10.000 zł oraz 20.000 zł na dofinansowanie zakupu
samochodu specjalnego VW Multivan T5 do przewozu osób i sprzętu.
Ze środków budżetu Powiatu Jaworskiego przeznaczonych na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wsparto kwotą 10.000
złotych Ochotniczą Straż Pożarną w Wądrożu Wielkim, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego ze
sprzętem do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych.
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego realizowało zadania:
W zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego :
1. Sporządzono zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego nowy plan
operacyjny powiatu jaworskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa
zewnętrznego i wojny.
2. Zaktualizowano pozostałe plany powiatowe o charakterze obronnym.
3. Sporządzono nowy plan Akcji Kurierskiej Administracji Powiatowej.
4. Przeszkolono nowy skład stałego dyżuru i przeprowadzono dwa treningi jego
funkcjonowania.
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W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego (kryzysowego):
1. Pod przewodnictwem Wicestarosty Jaworskiego w dniu 27.04.2012 r.
odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
podczas którego omówiono:
•

•

Zagrożenia na terenie powiatu jaworskiego związane z EURO 2012 oraz
przygotowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i
Komendy Powiatowej Policji w Jaworze do realizacji zadań związanych z
EURO 2012.
Wykonano pokaz dla członków zespołu ustawiania przenośnych zapór
przeciwpowodziowych (rękawów napełnianych wodą) oraz urządzenia do
napełniania worków z piaskiem na zbiorniku małej retencji Jawornik.

2. W marcu i sierpniu br. przeprowadzono 2 treningi systemu ostrzegania i
alarmowania ludności z włączeniem akustycznych systemów
alarmowania. Dodatkowo zamieszczano każdorazowo w lokalnej prasie
oraz na stronach internetowych komunikaty Starosty Jaworskiego o
planowanych ćwiczeniach.
3. W marcu b.r. przeprowadzono XIV edycję ogólnopolskiego konkursu
plastycznego pod hasłem „ 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas
widzą, tak nas malują”.
4. We wrześniu br. uczestniczono w dwudniowym treningu zgrywającym
pod kryptonimem „Wrzesień 2012” którego tematem było
funkcjonowanie wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i
Alarmowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń. W treningu
uczestniczyły wszystkie służby, inspekcje i straże powiatowe oraz
Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego.
5. Zakupiono na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego: Laptop i aparat fotograficzny.
W zakresie koordynowania i zwalczania zagrożeń kryzysowych przez
PCZK:
1. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego przez cały rok
monitorowało stan zagrożeń na terenie powiatu jaworskiego, głównie na
podstawie komunikatów meteorologicznych i hydrologicznych
otrzymywanych z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2. Prowadzono działania profilaktyczne i informacyjne o zagrożeniach
kryzysowych na terenie powiatu poprzez;
•

Przesyłanie komunikatów meteorologicznych i hydrologicznych do
Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego
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•
•
•

Zamieszczanie komunikatów o zagrożeniach na stronie internetowej
Starostwa,
Aktualizację zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w
zakładce Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Przekazywanie meldunków do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego o zdarzeniach kryzysowych jakie wystąpiły na terenie
powiatu.

3. Prowadzono działania koordynacyjne po następujących zdarzeniach
kryzysowych jakie miały miejsce w powiecie jaworskimi i wyrządziły szkody
w infrastrukturze powiatowej:
•
•

nawałnicy i nadmiernych opadach deszczu w dniu 16 czerwca 2012 r.
nawałnicy i nadmiernych opadach deszczu w dniu 5 lipca 2012 r.

Biuro organizowało w tym zakresie wymianę i obieg informacji, powołano
zarządzeniem Starosty komisję do szacowania strat, powiadomiono Wojewodę
Dolnośląskiego o wysokości strat. Uczestniczono w pracach wojewódzkiej
komisji do spraw weryfikacji strat.
4. W ramach Akcji Zima 2011-2012 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego koordynowało działania GCZK podejmowane w zakresie
pomocy osobom bezdomnym i najuboższym w okresie niskich temperatur.
Zadania te na terenie powiatu realizowane były przez miejskie i gminne
ośrodki pomocy społecznej, polegały one na udzielaniu potrzebującym
zasiłków celowych na zakup opału, odzieży, obuwia, żywności, a także
wydawania posiłków. Osoby bezdomne kierowane były do placówek: MonarMarkot Regionalne Centrum Pomocy Bliźniemu Dom Samotnej Matki z
Dzieckiem w Głogowie, Schroniska Brata Alberta „Przystań” dla mężczyzn
w Leśnej lub Przytuliska dla Najuboższych im. Siostry Faustyny w
Żukowicach. Na terenie powiatu jaworskiego nie ma schronisk dla
bezdomnych.
5. W ramach programu „ Bezpieczne Wakacje 2012” biuro koordynowało
inicjatywy samorządów gminnych, służb i inspekcji w kontekście zapewnienia
bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu. W związku z
powyższym wystosowano pismo do burmistrzów miast, wójtów gmin, służb,
inspekcji i straży z prośbą o zainicjowanie i podjęcie działań organizacyjnych i
profilaktycznych zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na
terenie powiatu jaworskiego, w zakresie zgodnym z kompetencjami. Miasta i
gminy przy pomocy jednostek organizacyjnych zajęły się organizacją różnych
form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Natomiast inspekcje i służby podjęły
działania kontrolne i profilaktyczne na terenie swojego działania. Następstwem
podjętych działań organizacyjnych i profilaktycznych był bezpieczny przebieg
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wakacji w czasie, których nie zanotowano wypadków z udziałem dzieci i
młodzieży.
W zakresie bezpieczeństwa i ochrony zabytków :
1. Powołano Zarządzeniem Nr 26/2012 Powiatowy Zespół ds. Ochrony
Zabytków i Dziedzictwa Narodowego w nowym składzie oraz odbyło się
l posiedzenie zespołu.
2. Przeprowadzono lustrację 4 obiektów zabytkowych w zakresie
zabezpieczenia przed przestępczością, kradzieżami, pożarem, dewastacją
oraz niegospodarnością w niżej wymienionych obiektach :
•
•
•
•

Pałac w Mysłowie
Dwór w Snowidzy
Dwór w Pawłowicach Wielkich
Pałac w Sobolewie.

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2012 r.:
Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze wykonał w roku 2012: 15305,1
m remontów cząstkowych jezdni, 580,5 m2 remontów przełomów, 11410 m2
ścinki poboczy, 173 wycięć drzew, podkrzesania 380 szt. drzew, sfrezowania 21
szt. pni, wykoszenia mechanicznego 395 km poboczy, udrożnienia 2635 mb
rowów, wymiany i ustawienia 254 znaków drogowych i odnowienia
oznakowania poziomego na powierzchni 1970,5 m2.
2

W okresie sprawozdawczym, w ramach poprawy bezpieczeństwa
wykonano:
- I etap remontu drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów – Lipa – Paszowice.
Wartość zadania to 1.694.365,77 zł, w tym udział MAiC – 1.355.493,00 zł i
Powiatu Jaworskiego 338.872,77,
- Przebudowę drogi powiatowej Nr 2803D Targoszyn – Marcinowice. Wartość
zadania to 1.155.522,29 zł, w tym dotacja z MAiC – 924.418,00 zł, i dotacja z
UMWD – 231.104,29 zł.
- Odbudowę muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2787D Sady Górne
– Nagórnik. Wartość zadania to 185.006,90 zł, w tym dotacja MAiC –
147.747,00 zł i środki Powiatu – 37.259,90 zł.
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- Odmulenie i odbudowę kanalizacji burzowej w Jaworze, droga nr 2176D – ul.
Poniatowskiego. Wartość zadania to 150.037,26 zł. Zadanie w całości
zrealizowane z dotacji MAiC.
- Zabezpieczenie przed zadymianiem Internatu PCKZ w Jaworze. Wartość
zadania zrealizowanego ze środków Powiatu – 60.000,00 zł.
SAMORZĄDY GMINNE.
GMINA JAWOR.
I.

W zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości:

1. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora wykonano
„Monitoring Miasta” wraz niezbędną infrastrukturą techniczną. W skład
systemu monitoringu wchodzi 14 kamer przemysłowych, które obejmują
obszar: Centrum Miasta Jawora, Park Miejski w Jaworze, Ośrodek
Wypoczynkowy „Jawornik”, Park Pokoju, Kościół Św. Marcina. System
spełnia funkcję prewencyjną, a przede wszystkim umożliwia rejestrację oraz
podgląd na żywo zdarzeń mających miejsce w polu widzenia kamer.
2. Dofinansowano Policję w zakresie zwiększenia patroli służby
ponadnormatywnej w miejscach o zwiększonym ryzyku przestępczości na
kwotę 15 360 zł.
3. Przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze kwotę 3 500 zł na
zakup paliwa do pojazdów służbowych Policji patrolujących miasto oraz
kwotę 4 500 zł na zakup psa służbowego o specjalności patrolowo-tropiącej.
4. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Jaworze w
roku 2012 prowadzone były programy profilaktyczne w szkołach:
− profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów
wszystkich III klas Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Jaworze. W ramach tego
programu zorganizowano spotkania z nauczycielami oraz rodzicami
uczniów biorących udział w programie,
− przeprowadzono programy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów w
Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 5 w Jaworze oraz Gimnazjum Nr 1 i Nr
2 w Jaworze,
− przeprowadzono warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień od
mediów (internet, telefon) dla rodziców Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w
Jawor
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworze
systematycznie kontroluje placówki zajmujące się sprzedażą napojów
alkoholowych. W 2012 roku przeprowadzono 110 kontroli.
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6. W Kurierze Jaworskim umieszczono artykuły promujące prospołeczne wzory
zachowań.
II. Bezpieczeństwo powodziowe
1. W 2012 magazyn przeciwpowodziowy miasta został doposażony poprzez
zakup 10 szt. plandek o wartości 3 190,00 zł., trzech urządzeń do ładowania
worków z piaskiem o wartości 1 410,00 zł.
2. W 2012 roku zwołano dwa posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego;, w tym w pełnym składzie, w miesiącu lutym mające na celu
przygotowanie do działania w przypadku wystąpienia zagrożenia
powodziowego dla miasta Jawora;
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworze została doposażona przez Gminę Jawor
w sprzęt o wartości 45 000 zł w tym łódź motorową z silnikiem zaburtowym,
agregat prądotwórczy, piłę spalinową, dwa namioty, urządzenie do ładowania
worków z piaskiem. Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej OSP Jawor
odbyli szkolenie w zakresie działań przeciwpowodziowych i ratownictwa
wodnego organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej.
GMINA BOLKÓW.
Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Bolków, w roku
2012 podejmowane były działania, które w szczególności polegały na:
- monitorowaniu zagrożeń, ich analizowaniu, wyciąganiu wniosków, określaniu
zadań,
- współpracy z Gminno-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z kadrą
kierowniczą szkół w zakresie miejscowych patologii związanych
z narkomanią, alkoholizmem, zwalczaniem agresji i zapobiegania
przestępczości nieletnich,
- propagowaniu pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez różnego
rodzaju konkursy, zajęcia terenowe, prelekcje, pokazy ratownictwa
technicznego i medycznego,
- współpracy z policją polegającej na koordynacji działań prewencyjnych,
ochronie miejscowych imprez, prezentacji dzielnicowych i ich zakresu
działania,
- rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych dla ludności w zakresie
sposobu zachowania się w przypadkach miejscowych zagrożeń, klęsk
żywiołowych,
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- podejmowaniu działań mających na celu zwiększenie ilości patroli
prewencyjnych Policji, włączeniu Policji (dzielnicowych) do sieci
powiadamiania i ostrzegania (sieć telefonii komórkowej)
- organizowaniu pokazów służb przeciwpożarowych,
- koordynowaniu i inicjowaniu akcji „bezpieczne wakacje”, „bezpieczny
wypoczynek”,
- organizowaniu gminnych zawodów sportowo - pożarniczych,
- dofinansowaniu zakupu wozów bojowych dla jednostek OSP oraz do
remontów remiz strażackich,
- wprowadzaniu do eksploatacji systemu łączności radiowej zarządzania
kryzysowego zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2011 Starosty Jaworskiego z dnia
24 stycznia 2011 r.,
- poprawie stanu technicznego dróg gminnych,
- współpracy z mediami lokalnymi o charakterze informacyjno - edukacyjnym.
Większość wymienionych zadań realizowana była z mocy prawa przez
merytoryczne podmioty takie jak: policję, służby medyczne, straż pożarną,
szkoły, ośrodki kultury, stowarzyszenia, związki wyznaniowe, kluby sportowe i
inne organizacje mające w zakresie swojego działania zapobiegania
przestępczości oraz poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Na realizację części wyżej wymienionych przedsięwzięć planowane były
i wydatkowane następujące środki finansowe: w dziale bezpieczeństwa:
utrzymanie straży pożarnych - 367.802,14 zł., zarządzanie kryzysowe, OC itp. 32.038,94 zł., profilaktyka przeciwalkoholowa - 199.990,20 zł., profilaktyka
narkotykowa - 14.250,00 zł.
a w szczególności:
•
•
•
•

opłacono Policji abonament za telefony komórkowe służące do kontaktu
mieszkańców z dzielnicowymi (4 telefony),
Komisariat Policji w Bolkowie otrzymał środki finansowe w kwocie
5.000,00 zł na zakup komputera i dwóch drukarek,
sfinansowano turniej wiedzy pożarniczej na szczeblu gminy,
wykonano założony program przeciwdziałania patologiom związanym
z alkoholizmem (świetlice, terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy itp.),
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•
•
•

wykonano założony program przeciwdziałania patologiom związanym
z narkomanią (świetlice, terapeuci itp.),
dofinansowano konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa i p.poż.
zorganizowano obozy dla młodzieży i dzieci z programem
wypoczynkowo-szkoleniowym w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania
patologiom społecznym.
Ponadto dofinansowano m. in.:

•
•
•

zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Kaczorów:
54.000,00zł.
zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Sady Dolne, OSP
Mysłow,: 50.487,04 zł.
remont remiz strażackich w jednostkach: OSP Lipa, OSP
Wierzchosławice, OSP Kaczorów: 12.436, 25 zł.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość ubiegania
się o dofinansowanie, ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu
państwa, na zapewnianie gotowości bojowej jednostek ochrony
przeciwpożarowej, działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na wydatki bieżące i inwestycyjne ( w tym o dofinansowanie
zakupu pojazdu pożarniczego) podjęte zostały kroki w zakresie włączenia do
w/w systemu jednostki OSP z Sadów Dolnych. W 2012 roku jednostka ta
zaopatrzona została w system selektywnego wywoływania, zestaw medyczny
PSP R1 oraz pompę do wody brudnej.
Kolejnym krokiem, umożliwiającym wejście danej jednostki do
systemu było uczestnictwo w konkursie pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w
Województwie Dolnośląskim w roku 2012”.
Gmina Bolków uzyskała dotację celową w wysokości do 30% wartości
projektu na zakup wyposażenia technicznego - zestawu hydraulicznego w
skład, którego wchodzą agregat hydrauliczny oraz nożyce hydrauliczne.
Ponadto zakupione zostały dla strażaków z jednostki OSP Sady Dolne ubrania
specjalne, trudnopalne i gazoszczelne. Część środków na ten cel została
przekazana z funduszu prewencyjnego PZU.
Ponadto, w 2012 roku zrealizowano zadania inwestycyjne, mające wpływ na
poprawę bezpieczeństwa:
1) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej o nr ewid. 215/3 ul.
Sienkiewicza w Bolkowie. Wartość zadania: 91.867,63 tym dofinansowanie
z MAiC : 43.936,00 zł
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2) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej o nr ewid. 372 w Sadach
Dolnych .Wartość zadania: 97.830,38 zł, w tym dofinansowanie z MAiC :
76.064,00 zł
3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewid. 966/1,
966/2 oraz działka 1175/242 w Wierzchosławicach. Wartość zadania:
204.961,88 zł, w tym dofinansowanie z UMWD (TFOGR) : 130.233,60 zł
4) Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Kolejowej w
Bolkowie Wartość zadania: 120.466,44 zł
5) Remont mostu w miejscowości Kaczorów na działce nr 652/2. Wartość
zadania: 40.143,15 zł, w tym dofinansowanie z MAiC : 32.114,00 zł.
6) Remont mostu w miejscowości Kaczorów na działce nr 629 - ul. Bolkowska.
Wartość zadania: 40.577,77 zł, w tym dofinansowanie z MAiC : 32.462,00 zł
7) Remont mostu w miejscowości Mysłów na działce nr 450. Wartość zadania:
47.303,25 zł, w tym dofinansowanie z MAiC : 37.824,00 zł.
8) Remont mostu w miejscowości Kaczorów na działce nr 612 - ul. Okrajnik.
Wartość zadania: 47.001,22 zł, w tym dofinansowanie z MAiC : 37.600,00 zł
9) Wykonano dokumentację projektową na zadanie realizowane przez
GDDKiA Oddział Wrocław pn: „Remont drogi krajowej nr 3 w
miejscowości Bolków - ul. Sienkiewicza”. Wartość dokumentacji: 62.730,00
zł. Koszt remontu po przetargu: 695.510,83 zł
10) Remont posadzki w przejściu podziemnym przy ul. Sienkiewicza.
Wartość zadania: 34.747,50 zł
11) Przebudowa schodów przy boisku wielofunkcyjnym - ul. 1-Maja w
Bolkowie. Wartość zadania: 23.690,85 zł.
12) Remont drogi wewnętrznej o nr ewid. dz. 469 i 462 w Lipie. Wartość
zadania: 22.000,00 zł.
13) Remont kapitalny nawierzchni odcinków dróg gminnych 112392D ul.
Mickiewicza i 112384D ul. Świerczewskiego w Bolkowie. Wartość zadania:
39.731,46 zł.
14) Zakup i montaż wyposażenia placów zabaw w miejscowościach: Mysłów,
Jastrowiec, Grudno, gmina Bolków. Wartość zadania: 12.057,69 zł.
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GMINA MĘCINKA.
1.W zakresie zapewnienia wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania.
Dla poprawienia bezpieczeństwa i bezpośredniego kontaktu mieszkańców
gminy z
dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Jaworze( rejon
służbowy gmina Męcinka), udostępniono mu pomieszczenie w budynku
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Męcince. Popularyzowano sylwetkę
dzielnicowego na stronie internetowej gminy oraz poprzez udział w plebiscycie
„Najpopularniejszy Dzielnicowy”. W dalszym ciągu gmina finansuje
abonament telefonu komórkowego, w który wyposażony jest dzielnicowy.
Numer ten udostępniony jest na stronie internetowej gminy.
Gmina dofinansowała plebiscyt „Najpopularniejszy Dzielnicowy” w kwocie
505,00 zł.
Przy Zespole Szkół w Męcince działa „miasteczko ruchu drogowego”, gdzie
dzieci i młodzież uczy się zasad ruchu drogowego.
Dużym sukcesem zakończył się udział uczennic Zespołu Szkół im.
Mikołaja Kopernika w Męcince w konkursie plastycznym organizowanym przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy pod tytułem:
„Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. Celem konkursu było upowszechnianie
wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu
drogowym. Komisja, w której zasiadali przedstawiciele WORD Legnica,
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Dolnośląskiej Inspekcji Transportu
Drogowego oraz Kuratorium Oświaty - Delegatura w Legnicy, dokonała
oceny 250 prac nadesłanych na konkurs z 70 szkół z terenu dawnego
województwa legnickiego i wyróżniła 20 prac, wśród których znalazły się dwie
prace uczennic Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Męcince. Nagrodzone
prace zdobią okazyjny kalendarz na rok 2013.
Od września 2012r. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Męcince
uczestniczyli w ogólnopolskim programie profilaktycznym „Klub Bezpiecznego
Puchatka”, którego honorowym patronem było Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu. Pierwszaki uczyły się, jak zachowywać się, aby być bezpiecznym w
domu, w szkole i w drodze do szkoły. 23 listopada 2012r., z powodzeniem
wzięły udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie, który
odbywał się na stronie internetowej programu. Była to pierwsza tego typu
inicjatywa w Polsce, podczas której na tak szeroką skalę została sprawdzona
wiedza dzieci na temat bezpieczeństwa. Nasi uczniowie popisali się swoją
wiedzą i umiejętnościami, za które otrzymali dyplomy i znaczki odblaskowe, a
cała klasa otrzymała certyfikat potwierdzający udział w programie.
20 grudnia 2012r. uczniowie Gimnazjum w Męcince wzięli udział w nagraniu
teleturnieju "Motoklasa" . Program był nagrywany w Ośrodku Regionalnym
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Telewizji Wrocław. „Motoklasa” to teleturniej na temat bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Uczniowie gimnazjów dolnośląskich rywalizowali w nim ze
znajomości przepisów ruchu drogowego, umiejętności udzielania pierwszej
pomocy oraz startowali w wirtualnym wyścigu samochodowym.
„Motoklasa” to z założenia program edukacyjny, który ma na celu zwrócić
uwagę młodzieży gimnazjalnej, jak prawidłowo zachowywać się jako pieszy,
rowerzysta lub motorowerzysta, jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach. Turniej organizowany był przez Telewizję Polską, Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we
Wrocławiu, Komendę Wojewódzką Policji i Pogotowie Ratunkowe. Zadaniem
uczestników było rozwiązywanie testów w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku
drogowym oraz wyścig samochodowy na komputerze.
2.W zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii:
Podstawowym celem programu było zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych, zmianę wzorców spożywania alkoholu, zmniejszenie
rozmiarów
występujących problemów alkoholowych. Gminna komisja
rozwiązywania problemów alkoholowych, inicjowała zadania związane z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowała
czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej,
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Punkt Konsultacyjny był czynny 4 razy w miesiącu /każdy roboczy wtorek w
godz. 1600 do 1800.
Praca w Punkcie polegała na postawieniu diagnozy dotyczącej uzależnień.
Kolejnym etapem było odpowiednie „zaprogramowanie” i prowadzenie
rozmowy, tak aby sytuacje, które są niepożądanym wytworem życia
codziennego, a skutkiem uzależnienia, były uświadamiane, a następnie
eliminowane.
Rozmowa terapeutyczna polegała na aktywnym uczestniczeniu i wspomaganiu
w procesie nabywania wiedzy o sobie samym w sytuacji eliminacji
niewłaściwych postaw i zachowań w stanie uzależnienia, poprzez zachęcanie do
podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, oferowaniu pomocy w uzyskaniu
miejsca w placówkach odwykowych, udzielaniu wsparcia i pomocy osobom
podejmującym próby utrzymywania abstynencji oraz udzielaniu informacji
rodzinom osób uzależnionych o sposobach radzenia sobie z osobą uzależnioną.
W ramach punktu działa grupa AA – mityngi odbywały się cztery razy w
miesiącu. W okresie sprawozdawczym z usług punktu skorzystało kilkadziesiąt
osób.
Od stycznia 2012 r. w gminie działa Zespół Interdyscyplinarny, który z mocy
przypisanych mu praw i obowiązków czuwa nad osobami dotkniętymi
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przemocą w rodzinie, podejmuje działania mające na celu poprawę zachowania
sprawcy przemocy i scalenia na nowo członków rodziny.
3. Akcja letnia
W 2012 roku organizatorem kolonii w Rewalu (nad morzem) był Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince – zadanie to zostało zlecone PHU
„Elzam” s. c. w Legnicy.
Uczestniczyło w niej 15 uczniów z rodzin niepełnych i patologicznych o
niskich dochodach. Głównym kryterium doboru była dysfunkcyjność
spowodowana chorobą alkoholową .Podczas wypoczynku realizowany był
program psychoterapeutyczny dotyczący profilaktyki uzależnień i promocji
zdrowia /zachowań prozdrowotnych/.
W ramach realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych
zakupiono program profilaktyczny „Postaw na rodzinę”.
GMINA MŚCIWOJÓW.
W roku 2012 Gmina udzieliła wsparcia finansowego dla służb: Policji, KPPSP ,
OSP z terenu gminy jak niżej:
. sfinansowano opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej dla KPP w
Jaworze - 483,43 zł
. dofinansowano Plebiscyt na Najpopularniejszego Dzielnicowego – 300 zł
. dofinansowano wydruk ulotki prewencyjnej zawierającej ostrzeżenie dla
mieszkańców - 150 zł
. dofinansowano bieżące utrzymanie samochodów i zakup wyposażenia w OSP
Marcinowice - 4000 zł
. dofinansowano zakup sprzętu i bieżące utrzymanie samochodu w OSP
Mściwojów - 3500 zł
. utrzymanie schroniska dla psów w Legnicy gmina dofinansowała – 8.458zł
Ponadto pozyskano nieodpłatnie sprzęt na wyposażenie magazynu
p.powodziowego : Łódź wiosłowa „OLIVIA” z silnikiem HONDA BF 2.3,
zestaw ratownictwa medycznego R-1, Agregat prądotwórczy EM-25,piły
spalinowe marki STIHL.
Dodatkowo gmina zaangażowała się i aktywnie wspierała działania
prowadzone przez lokalne Stowarzyszenia, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mściwojowie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i szkoły. W ubiegłym roku od 4 do 15 lipca, 96 osobowa grupa
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dzieci z terenu gminy, uczestniczyła w półkolonii zorganizowanej w Szkole
Podstawowej w Snowidzy i Gimnazjum w Marcinowicach. Korzystały z niej
przede wszystkim dzieci, które pozostały w domu i nie wyjeżdżały na wakacje.
W trakcie półkolonii był realizowany program pt. „ Znam zasady
bezpieczeństwa na co dzień, dbam o swoje zdrowie” . Zajęcia plenerowe miały
również na celu kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy i
przypomnienie o najważniejszych zasad ruchu drogowego podczas pieszych i
rowerowych wycieczek.
W ramach poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w
2012 roku :
1. Uzupełniono oznakowanie na drogach gminnych, przejazdach kolejowych.
2. Sukcesywnie gmina nabywała kruszywo do uzupełnienia ubytków na drogach
gminnych.
3. Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych w Targoszynie -1262 mb wraz
z odbudową mostów na cieku Osina, mosty 14 i 15 mb- wartość zadania
1.183998,31zł.
4. Utwardzenie drogi gminnej w Drzymałowicach , Snowidzy i Grzegorzowie.
5. Wykonano zagęszczeń punktów oświetleniowych na terenie gminy w ilości
21 sztuk.
W ramach dalszej poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w
latach 2013-2015 Gmina realizować będzie zadania mające na celu poprawę
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez: ścisłą współpracę z
jednostkami OSP z terenu gminy i powiatu oraz KPP w Jaworze, turnieje dzieci
i młodzieży oraz klubów sportowych w nowo wybudowanej hali przy
Gimnazjum w Marcinowicach, wspieranie programów walki z przemocą ,
agresją , bezpieczeństwem ( organizowanie z dziećmi w szkołach spotkań,
pogadanek, półkolonii), zapewnienie bezpiecznej drogi do i ze szkoły dzieciom i
młodzieży - opieka nad dowozami, oraz poprzez poprawę stanu technicznego
dróg gminnych i dodatkowe punkty oświetleniowe.
GMINA PASZOWICE.
Zgodnie z zadaniami przyjętymi przez Gminę Paszowice
kontynuowanych i realizowanych jest 14 bloków tematycznych wprowadzonych
do Powiatowego Programu na lata 2011-2015.
W roku ubiegłym, dzięki dobrej współpracy szkół w ramach przewozów
( PKS Legnica i własny „Gimbus”), opiekunów w autobusach i Urzędu Gminy –
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udało się zapewnić bezpieczny i bezwypadkowy dowóz dzieci i młodzieży do i
ze szkoły.
W placówkach szkolno-wychowawczych organizowane są spotkania z
policjantami i strażakami, których celem jest kształtowanie właściwych postaw i
zachowań w środowiskach szkolnych i miejscu zamieszkania.
Na wniosek wójta, po interwencji radnych wsi Paszowice, Komendant
Powiatowy Policji podjął działania, w rezultacie, których młodzież, która
gromadziła się wieczorami na przystanku i terenie przyległym do Gminnego
Ośrodka Kultury zmieniła swoje negatywne zachowanie i nawyki.
Tradycyjnie, jak każdego roku kilkudziesięciu uczniów naszych szkół
zdobyło karty rowerowe i motorowerowe. Praca wychowawcza w szkołach
dotycząca profilaktyki była prowadzona poprzez uczestnictwo w różnorodnych
konkursach i akcjach między innymi :
Konkurs – BRD „ Ja to wiem ja to umiem „ Pierwsza pomoc”, udział w akcji
„Bezpieczny tydzień”, czynny udział w programie profilaktycznym „ Nie pal
przy mnie proszę”, organizacja tygodnia bezpieczeństwa „ Żyj zdrowo i
bezpiecznie”, udział w projekcie edukacyjnym „ Klub bezpiecznego Puchatka”,
bezpieczny tydzień – lekcje otwarte, „ Pierwsza pomoc w nagłych wypadkachłańcuch przeżycia”, plakaty o zdrowym stylu życia i bezpiecznym wypoczynku,
projekcje filmów o pierwszej pomocy, używkach, uzależnieniach alkoholowych
i nikotynowych/ kl. V-V.
Mimo zmniejszenia wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu udało się z
budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utrzymać
dotychczasowy poziom funkcjonowania świetlic środowiskowych i wiejskich,
przy takiej samej ilości godzin zajęć i kadrze opiekuńczo – wychowawczej.
W Paszowicach uruchomiono boisko do piłki plażowej, w Kłonicach,
Myśliborzu / „Słoneczna Łąka” /, w Wiadrowie, Nowej Wsi Wielkiej, Grobli i
innych zakupiono siatki do gry w siatkówkę, piłki i sprzęt do rekreacji. W
Wiadrowie na boisku LKS zamontowano piłkochwyty i nowe siedzenia na
odremontowanych trybunach.
Młodym sportowcom LKS Nysa Wiadrów i Rataj Paszowice Wójt Gminy
przyznał dodatkowo po 2 tyś. zł. na sprzęt i wyposażenie zawodników.
Warto dodać, że w roku 2012 dzieciom i młodzieży oraz turystom
przebywającym na „ Słonecznej Łące ” udostępniono wypożyczalnię piłek do
piłki nożnej i sitkowej oraz sprzętu do rekreacji.
Dla turystów przyjeżdżających do Myśliborza wybudowano pięć
kamiennych kręgów na ogniska po to, aby ochronić las od ewentualnego pożaru.
Systematycznie monitorowane są place zabaw, na których pracownicy
urzędu na bieżąco konserwują urządzenia zabawowe, między innymi w
Myśliborzu, Kłonicach, Pogwizdowie, i w Sokolej. W ciągu roku zadbaliśmy
o wykaszanie terenów placów zabaw, wiejskich boisk i pobocza dróg.
W okresie letnim na bezpłatne kolonie do Kołobrzegu pojechało dziesięcioro
dzieci.
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Z myślą o osobach dotkniętych problemem alkoholowym przeniesiono
siedzibę Punktu Konsultacyjnego z GOPS do budynku OSP Paszowice, co
znacznie poprawiło warunki pracy terapeuty i zgłaszających się osób.
Dobrze układa się współpraca gminy z Komendą Powiatową Policji w
Jaworze. Gmina Paszowice zaliczana jest do najbardziej bezpiecznych w
powiecie jaworskim.
Stan oznakowania na drogach gminnych oraz dróg przebiegających przez
gminę należy uznać za dobry.
W 2012 roku w Wiadrowie zamontowano barierki energochłonne na
odcinku 50 mb. i odmalowano wiele barierek na mostkach. Zinwentaryzowano
szkody na drogach gminnych spowodowane ulewnymi deszczami tak, aby
można było ubiegać się o środki zewnętrzne.
Zgodnie z naszym programem Urząd Gminy prowadził szeroką akcję
edukacyjną propagując proekologiczne zachowania i nawyki mieszkańców
wykorzystując do tego celu stronę internetową, ogłoszenia, plakaty i informację
prasową. Przeprowadziliśmy dwukrotnie akcję zbiórki elektrośmieci w wyniku
której zebraliśmy kilka ton sprzętu AGD.
Zadbaliśmy także o regularny wywóz odpadów segregowanych z całej
gminy, odnowiliśmy kosze przy przystankach, na terenie „Słonecznej Łąki” i
parkingu w Myśliborzu.
Reasumując, plany i zamierzenia Gminy Paszowice zawarte w
Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli są monitorowane na bieżąco i
konsekwentnie realizowane.
GMINA WĄDROŻE WIELKIE
W roku 2012 Gmina współrealizowała i udzieliła wsparcia finansowego :
organizacjom pozarządowym, Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczym Strażom Pożarnym w
następujący sposób:
1.Dofinansowano zakup samochodu bojowego Volvo dla OSP Wądroże Wielkie
kwotą 10.0000 zł.
2. Zakupiono zestaw typu R-1 dla OSP Budziszów Wielki- kwota 1.500 zł.,
aparat oddechowy – 4.200 zl. oraz torby medyczne dla 4 jednostek OSP
3. Sfinansowano zakup zestawu głośników do montażu na pojeździe dla OSP
Mierczyce oraz została zawarta umowa na powiadamianie i alarmowanie
ludności o wszelkich niebezpieczeństwach (np. gwałtowne burze) – kwota
około 600 zł.
4. Zakupiono telefon komórkowy działający w systemie alarmowania i
powiadamiania mieszkańców gminy o niebezpieczeństwach, zagrożeniach,
5.Wyremontowano przystanek we wsi Kępy. Remont przeprowadzono przy
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zaangażowaniu rady sołeckiej, sołtysa wsi, młodzieży oraz Gminy Wądroże
Wielkie. Koszt remontu to 1500 zł.
6. Plac zabaw dla dzieci w Rąbienicach istnieje już od 2 lat i rokrocznie
wyposażany jest w kolejne urządzenia zabawowe. W tym roku, pod koniec
sierpnia wybudowano tu altanę rekreacyjną o powierzchni 16 m2. Koszt
budowy, który wyniósł 5 289 zł nie obejmował kosztów malowania altany. W
czynie społecznym pomalowali ją mieszkańcy.
7. Współfinansowano nagrody dla Policjantów na kwotę około 400 zł.

PODSUMOWANIE.
Niniejsza „Informacja” po raz kolejny udowadnia iż sprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowią jedno z najważniejszych zadań
stojących przed jednostkami samorządowymi, jak również przed służbami i
inspekcjami. Obszerne materiały zawierające informacje o udziale
poszczególnych podmiotów w programach służących bezpieczeństwu
mieszkańców Powiatu Jaworskiego, są na to doskonałym potwierdzeniem.
Angażuje się duże środki finansowe pochodzące zarówno z budżetu państwa,
jak i własnych - samorządowych, które dają możliwość realizacji
poszczególnych zadań – drogowych, czy też umożliwiających zakup
specjalistycznego sprzętu służącemu ratownictwu. Pojawiają się kolejne cenne
inicjatywy, przede wszystkim w profilaktyce. Poprzez edukację, udział w
licznych konkursach i programach wpaja się młodym ludziom model
pozytywnego myślenia i działania, które procentuje spadkiem ilości
negatywnych zachowań. Aby jednak osiągnąć jak najlepsze rezultaty, nadal
liczymy na owocną współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w
realizację Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, licząc iż to grono stale
będzie się zwiększać, chociażby o organizacje pozarządowe, licznie
funkcjonujące w Powiecie Jaworskim.

Starosta Jaworski
/-/ Stanisław Laskowski
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