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1.    ZA£OÝENIA OGÓLNE 
 

 

 Utrzymanie bezpieczeñstwa, spokoju i porz¹dku publicznego nale¿y do zakresu 
dziaùañ i zadañ gminy, czego prawne uregulowanie znajduje swój wyraz w ustawie  
o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póên. zm.) 
 
          Dotychczasowe analizy wybranych dziedzin ¿ycia spoùeczno-gospodarczego 
dotycz¹ce choãby problematyki p. po¿arowej, p. powodziowej, drogowej, utrzymania 

zimowego, patologii spoùecznych, skùaniaj¹ do tego, by sprawy bezpieczeñstwa, spokoju  
i porz¹dku publicznego ujmowane byùy kompleksowo. W tym celu widzi siê potrzebê 

ujednolicenia i koordynowania zadañ, które ujête w formie programu ,,BEZPIECZNA 

GMINA� uwzglêdniaã bêd¹ dziaùania odnosz¹ce siê do mo¿liwie szerokiego wachlarza 

potrzeb zwiêkszaj¹cych poczucie bezpieczeñstwa mieszkañców gminy oraz osób 

przebywaj¹cych na jej terenie. 
 
Podmiotami wspieraj¹cymi realizacjê  programu  , bêd¹ : 
 

- Rada Gminy Wolbórz  
- Urz¹d Gminy w Wolborzu 
- Komisariat Policji  w Wolborzu 
- Gminne jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
- Gminny O�rodek Kultury 
- Gminny O�rodek Pomocy Spoùecznej 
- Placówki o�wiatowe  
- Organizacje spoùeczne i stowarzyszenia 

 
Cele ogólne programu: 
 

 zmniejszenie zagro¿enia przestêpczo�ci¹ i wykroczeniami 
 poprawa bezpieczeñstwa w ruchu na drogach poùo¿onych na obszarze Gminy 
 zapewnienie wysokiego poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców gminy 
 aktywizowanie spoùeczno�ci lokalnych do dziaùañ na rzecz bezpieczeñstwa we 

wùasnym otoczeniu, 
 rozwijanie dobrego kontaktu obywateli z instytucjami dziaùaj¹cymi na rzecz 

bezpieczeñstwa � poprawê jako�ci ich pracy, 
 wspóùpraca z organizacjami i instytucjami statutowo zajmuj¹cymi siê prac¹ 

�rodowiskow¹ z rodzin¹ oraz z dzieãmi i mùodzie¿¹. 
 
Przedsiêwziêcia profilaktyczne w ramach programu powinny obejmowaã takie sfery ¿ycia 

spoùecznego jak: 
 

 sfera spoùeczna, 
 sfera porz¹dkowa i kryminalna, 
 sfera komunikacyjna, 
 sfera sanitarna, 
 klêski ¿ywioùowe 
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2.   SFERY DZIA£AÑ ZAPOBIEGAWCZYCH 

 
 

2.1.         Sfera spoùeczna 

 
 

 W sferze spoùecznej przyjête zadania do realizacji zawarte s¹ w Gminnej Strategii 

Rozwi¹zywania Problemów Spoùecznych na lata 2008 � 2013. 
W dokumencie tym jest wyznaczona misja , która brzmi:  
 

Wolbórz jest Gmin¹ przyjazn¹ dla mieszkañców. 

Celem gminy � w zakresie polityki spoùecznej � jest poprawa jako�ci ¿ycia mieszkañców  

i zmniejszenie zagro¿enia wystêpowania zjawisk patologicznych. 

Gmina zapewnia wysoki poziom edukacji, opieki medycznej i terapeutycznej, powszechny 

dostêp do kultury, sportu , rekreacji oraz kompleksowej pomocy spoùecznej dla wszystkich 

potrzebuj¹cych. 

 
 W oparciu o potrzeby spoùeczne przedstawione w Gminnej Strategii Rozwi¹zywania 

Problemów Spoùecznych przyjmuje siê nastêpuj¹ce kierunki dziaùañ do programu 

�Bezpieczna Gmina� : 
 

1. Przeciwdziaùanie patologiom spoùecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii i przemocy 

domowej 
2. Ochrona dzieci i mùodzie¿y 
3. Aktywne formy spêdzania czasu wolnego� zmniejszaj¹ce ryzyko kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi 
4. Zagro¿enia socjalne 
 
 
 
2.1.1.   Przeciwdziaùanie patologiom spoùecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii 

    i przemocy domowej 

 

 Gùównym zagro¿eniem w sferze spoùecznej gminy staù siê alkoholizm i jego 

negatywne skutki. Problemy, których przyczyn¹ jest alkohol mog¹ pojawiã siê w ró¿nych 

dziedzinach. Mo¿na mówiã o nastêpstwach rodzinnych, problemach w pracy, ùamaniu 

porz¹dku publicznego. Bardzo wa¿nym skutkiem nadu¿ywania alkoholu jest pogarszanie siê 

sytuacji ekonomicznej i spoùecznej rodziny. Nie bez znaczenia jest wpùyw alkoholizmu 

rodzica na rozwój dzieci, które ¿yj¹ w atmosferze ci¹gùego niepokoju , lêku i napiêcia, ucz¹ 

siê destruktywnych dla siebie i otoczenia zachowañ. Nierzadko czùonkowie rodziny 

alkoholika popadaj¹ we wspóùuzale¿nienie. Zjawisko nadu¿ywania alkoholu jest problemem 

zùo¿onym  i trudnym do przezwyciê¿enia. 
 
 

 
 



4 

W celu zmniejszenia tego zagro¿enia i eliminacji jego negatywnych skutków w wymiarze 

publicznym i rodzinnym nale¿y: 
 

 realizowaã systematycznie i na bie¿¹co zadania wynikaj¹ce z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, poddawaã go corocznym 

analizom, zabezpieczaã na jego realizacjê  �rodki pieniê¿ne pochodz¹ce z opùat  
od wydawanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych, 

 zapewniã dostêpno�ã pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od 

alkoholu oraz ofiarom przemocy, 
 rozszerzyã wspóùpracê Policji z podmiotami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ uzale¿nieñ, 
 monitorowaã zagro¿enia  oraz opracowywaã i realizowaã programy profilaktyczne  

w oparciu o potrzeby spoùeczne, 
 organizowaã spotkania prewencyjne  z nauczycielami, uczniami i rodzicami nt zwalczania 

przestêpczo�ci oraz zagro¿eñ pùyn¹cych z internetu. 
 prowadziã dziaùalno�ã edukacyjn¹ w�ród policjantów, nauczycieli, rodziców i dzieci 

 w zakresie przeciwdziaùania przemocy w rodzinie 
 prowadziã dziaùania edukacyjne w szkoùach w zakresie wczesnego rozpoznawania  

i zapobiegania uzale¿nieniom, 
 zdecydowane i natychmiastowo reagowaã na zachowania chuligañskie oraz przestêpcze 

zwùaszcza na terenie szkóù 
 obj¹ã opiek¹ rodziny patologiczne i nieletnich wywodz¹cych siê ze �rodowisk 

przestêpczych oraz osób potencjalnie predysponowanych do popeùnienia przestêpstw. 
 upowszechniaã procedury  �Niebieskiej karty�- procedury postêpowania w przypadku 

wyst¹pienia przemocy w rodzinie, 
 szkoliã policjantów i pracowników socjalnych z zakresu interwencji kryzysowej 

 i wspóùpracy miêdzyinstytucjonalnej, 
 propagowaã wùa�ciwe zachowania w czasie imprez masowych , 
 prowadziã �cisù¹ kontrolê miejsc gromadzenia siê mùodzie¿y np. dyskoteki 
 likwidowaã �znieczulicê spoùeczn¹� poprzez zdecydowan¹ i natychmiastow¹ reakcjê na 

przestêpstwa , wykroczenia i zachowania o charakterze chuligañskim, 
 prowadziã profesjonalne form �reklamy� bezpieczeñstwa (ulotki, broszury, gad¿ety itp.) 
 anga¿owaã  Gminn¹ Komisjê ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów 

Alkoholowych do dziaùañ wynikaj¹cych z programów i przestrzegania przepisów ustawy 

o wychowaniu w trzeêwo�ci  oraz prawa miejscowego, gùównie poprzez przeprowadzanie 
kontroli placówek sprzedaj¹cych napoje alkoholowe, 

 stworzyã szeroki front dziaùañ antyalkoholowych we wspóùdziaùaniu wùadz gminy, szkóù, 

policji, ko�cioùa, instytucji i stowarzyszeñ maj¹cych na celu dobro czùowieka. 
 

Kolejne zagro¿enie to narkotyki. Celem dla dealerów mo¿e byã najwiêksze skupisko 

mùodzie¿y jakim jest Zespóù Szkóù Rolniczego Centrum Ksztaùcenia Ustawicznego a tak¿e 

gimnazjum i szkoùy podstawowe. 
 Bliskie s¹siedztwo miast: Piotrkowa Tryb. i Tomaszowa Maz.  i dogodne szlaki 

komunikacyjne mog¹ sprzyjaã penetracji tutejszych �rodowisk przez handlarzy narkotyków. 
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Nale¿y wiêc: 
 
 prowadziã we wszystkich typach szkóù pogadanki z udziaùem uczniów o szkodliwo�ci 

narkotyków, 
 wykorzystywaã sukcesywnie spotkania z rodzicami (tzw. wywiadówki) na przekazywanie 

informacji o zagro¿eniach wynikaj¹cych z narkomanii  i dziaùaniach im zapobiegaj¹cych, 
 reagowaã na ka¿de podejrzenie o ewentualnym handlu narkotykami lub ich za¿ywaniu 

przez mùodocianych lub osoby dorosùe, 
 bezwzglêdnie wspóùdziaùaã z policj¹ w likwidowaniu handlu narkotykami. 
 
 
2.1.2.     Ochrona dzieci i mùodzie¿y 

 
 Zagro¿eniem w ¿yciu spoùecznym gminy s¹ problemy wychowawcze wystêpuj¹ce 

w�ród dzieci i mùodzie¿y wynikaj¹ce gùównie z palenia papierosów, picia alkoholu, 

narkomanii i pornografii oraz stosowana przemoc. S¹ to zjawiska spotykane ju¿ w bardzo 

mùodym wieku, st¹d musz¹ budziã niepokój, gdy¿ w sposób wyraêny wpùywaj¹ negatywnie 

na procesy wychowawcze. 
  
 W celu opanowania tego problemu lub zmniejszania jego skutków, istnieje potrzeba 
kontynuowania dziaùañ zapobiegawczych polegaj¹cych na: 
 
 ksztaùtowaniu spoùecznie po¿¹danych postaw dzieci i mùodzie¿y, a tak¿e ich �wiadomo�ci 

spoùecznej i prawnej, 
 dostosowaniu programów wychowawczych szkóù do realnych zagro¿eñ, 
 prawidùowej wymianie informacji i inspirowanie wspóùpracy pomiêdzy instytucjami 

zajmuj¹cymi siê wychowaniem dzieci i mùodzie¿y ( �wietlice, szkoùy, parafie i inne). 
 organizowaniu Szkolnych Dni Profilaktyki. 
 

Realizowane programy edukacyjne: 

 
1. Dzieñ Profilaktyki Szkolnej 

2. Bli¿ej dziecka - program przeciwdziaùania przemocy � STOP ! 

 

 

 

2.1.3.   Aktywne formy spêdzania czasu wolnego� zmniejszaj¹ce ryzyko kontaktu  

 z substancjami psychoaktywnymi 

 
 Sport, turystyka i rekreacja jako aktywne formy spêdzania wolnego czasu,  odsuwaj¹ 
na dalszy plan niewùa�ciwe ¿yciowe przyzwyczajenia, wpùywaj¹ pozytywnie na poprawê 

zdrowia ludzkiego i s¹ wa¿nym elementem w zwalczaniu patologii spoùecznych. 

Najskuteczniejsza ich rola i oddziaùywanie odnosiã siê mog¹ do dzieci i mùodzie¿y, dlatego 

bardzo wa¿ne staje siê dla nich wùa�ciwe zagospodarowanie czasu wolnego i wzbudzenie 

zainteresowañ id¹cych w dobrym kierunku wychowawczym.  
 
 
 



6 

W tym celu nale¿y przede wszystkim: 
 
 organizowaã imprezy sportowe, turystyczne i rekreacyjne, w tym zawody w ró¿nych 

dziedzinach sportowych, rajdy rowerowe i piesze, wycieczki krajoznawcze, turnieje itp. 
przez stowarzyszenia ,kluby sportowe, szkoùy i  o�rodek kultury  , 

 
 w okresach ferii zimowych i wakacji organizowaã w szkoùach zajêcia sportowe oraz inne 

formy spêdzania wolnego czasu wynikaj¹ce np. z programu profilaktyki antyalkoholowej, 
 
 zapewniaã w bud¿ecie gminy �rodki na realizacjê imprez sportowo-turystycznych oraz 

pozyskiwaã w tym celu sponsorów, 
 
 udostêpniaã obiekty stanowi¹ce wùasno�ã gminy, sale sportowe. 
 

Realizowane programy edukacyjne: 

 

1. Alternatywne sposoby zagospodarowania czasu uczniom � Sport i rekreacja 

2. Plebiscyt na najlepszego sportowca gminy Wolbórz 

3. Úwiat rekreacji i zabawy 

4. Bernardo Bellotto � ambasador kultury 

5. Mój region � Moja Maùa Ojczyzna � turystyka jako sposób zagospodarowania czasu 

wolnego 

6. Wszystko jest mo¿liwe 

7. Mój sposób na nudê 

8. Literatura w plastyce dla ka¿dego 

9. Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki z rowerem do mùodzie¿y 

 

 
      2.1.4.     Zagro¿enia socjalne 

 

    Zagro¿enia socjalne maj¹ swe êródùo w poszerzaj¹cej siê sferze ubóstwa, do którego 

przyczyniaj¹ siê: 
 

 osoby i rodziny dotkniête dùugotrwaùym bezrobociem,  
 niskie dochody osób niewykwalifikowanych,  
 pogarszaj¹ce siê warunki egzystencji ludno�ci utrzymuj¹cej siê z niewielkich 

gospodarstw rolnych, 
 

 Skala bezrobocia na terenie gminy Wolbórz nie jest du¿a � szacuje siê, ¿e ok. 5% osób 

w wieku produkcyjnym pozostaje bez pracy . Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych 

zmniejsza siê systematycznie. Nadal jednak zdecydowana wiêkszo�ã osób bezrobotnych nie 

posiada prawa do zasiùku pozostaj¹c dùugotrwale bezrobotnymi. 
Ze statystyki Gminnego O�rodka Pomocy Spoùecznej wynika tak¿e , ¿e liczba osób 

bezrobotnych w 2007 roku zmniejszyùa siê o 20 rodzin w porównaniu z rokiem 2006  
i wynosiùa 243 rodziny. Jednak osoby, które pozostaj¹ pod opiek¹ GOPS w dalszym ci¹gu 

wykazuj¹ problemy z adaptacj¹ w �rodowisku. Zaobserwowano zjawisko dziedziczenia 

bezrobocia a tak¿e ryzyko wykluczenia spoùecznego. Czêstym zjawiskiem jest izolacja 

spoùeczna � ograniczone zostaj¹ kontakty interpersonalne wszystkich czùonków rodziny. 
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Dlatego te¿ niezbêdne s¹ dziaùania ukierunkowane na zwiêkszenie szans w znalezieniu 

zatrudnienia przez wspomniane grupy, wyrównywanie deficytów wynikaj¹cych z braku 

dostêpu do okre�lonych dóbr i usùug, braku posiadanych kwalifikacji. 
 

Od wielu lat obserwuje siê wzrost liczby rodzin korzystaj¹cych z pomocy spoùecznej 

utrzymywanych przez osoby o niskich kwalifikacjach, których niskie dochody  nie  

wystarczaj¹  na utrzymanie rodziny. 
 

     Ponadto obni¿a siê poziom ¿ycia rodzin utrzymuj¹cych siê z niewielkich gospodarstw 

rolnych , dowodem czego s¹ niejednokrotne trudno�ci w opùacaniu podatku.   
 
  Wzrasta ilo�ã osób i rodzin ¿yj¹cych w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych.  

Osobom takim, w miarê mo¿liwo�ci zabezpiecza siê pobyt w  schroniskach dla bezdomnych 

lub w Domu Spokojnej Staro�ci.   
  Powy¿sze zagro¿enia stanowi¹ wyzwania dla samorz¹du gminy i Gminnego O�rodka 

Pomocy Spoùecznej. 
 
 
 Dziaùania wynikaj¹ce z zagro¿eñ socjalnych powinny byã skupione na: 
 
 stwarzaniu mo¿liwo�ci inwestorom organizowania nowych miejsc pracy na terenie gminy,   
 wspóùdziaùaniu z Powiatowym Urzêdem Pracy w zakresie zatrudniania bezrobotnych, 

organizowania dla nich prac interwencyjnych oraz robót publicznych, 
 dziaùania O�rodka w kierunku pozyskania �rodków finansowych z EFS w ramach POKL 

na realizacjê projektów socjalnych . 
  podejmowaniu dziaùañ przez samorz¹d gminny w celu  adaptacji lub budowy  budynków 

z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, 
 wspóùdziaùaniu GOPS, ko�cioùa i organizacji  spoùecznych, charytatywnych na rzecz walki 

z ubóstwem i udzielania pomocy w ró¿nym zakresie osobom i rodzinom znajduj¹cym siê 

w bardzo trudnych warunkach ¿yciowych. 
 
 
Realizacja projektu systemowego w ramach POKL �  �Moja szansa� 

 
  
 

2.2.         Sfera porz¹dkowo-kryminalna 
 

1. Utrzymanie  porz¹dku w miejscach publicznych oraz dziaùania przeciw chuligañstwu,  
i wandalizmowi. 

2. Zwalczanie przestêpczo�ci pospolitej (kradzie¿e, wùamania, dewastacja mienia, 

wykroczenia drogowe). 
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2.2.1.    Utrzymanie  porz¹dku w miejscach publicznych oraz dziaùania przeciw 

 chuligañstwu   i wandalizmowi 

 
 Dla ¿ycia publicznego gminy wa¿nym zagadnieniem staje siê zapewnienie 

bezpieczeñstwa dla jej mieszkañców i instytucji. 
  Bie¿¹cy porz¹dek i spokój zapewniany jest przez  funkcjonariuszy Komisariatu 

Policji w Wolborzu. 
Na terenie gminy odbywaj¹ siê ró¿nego rodzaju imprezy o charakterze publicznym 

wymagaj¹ce odpowiedniego zabezpieczenia. S¹ nimi zwùaszcza: �wiêta okoliczno�ciowe, 

zawody sportowe, zabawy taneczne, wesela, rajdy rowerowe, zloty turystyczne. 
Do nielicznych zdarzeñ nale¿¹ zakùócenia spokoju publicznego i dziaùania 

agresywnych grup chuligañskich. Czê�ciej natomiast dochodzi do aktów wandalizmu, np. 

niszczenia znaków drogowych i wiat na przystankach autobusowych. Te zdarzenia mog¹ 
mieã zwi¹zek ze spo¿ywaniem napojów alkoholowych  . 
 

Likwidacjê tych negatywnych zjawisk nale¿y czyniã poprzez: 
 

 skuteczne ujawnianie nietrzeêwych oraz bêd¹cych pod wpùywem innych �rodków 

odurzaj¹cych uczestników ruchu drogowego, 
 przypominanie i egzekwowanie od organizatorów wszystkich imprez publicznych 

obowi¹zku zapewnienia bezpieczeñstwa ich uczestnikom, 
 wykorzystanie zebrañ wiejskich dla zapoznania i przypominania o szkodliwo�ci 

spoùecznej  tych zjawisk, 
 utrzymywanie porz¹dku w miejscach publicznych i przeciwdziaùanie ewentualnej 

dewastacji  mienia 
 

Realizowany programy edukacyjny: 

 

Rz¹dowy program ograniczania przestêpczo�ci i aspoùecznych zachowañ  

�Razem  bezpieczniej� 

 

 

2.2.2.       Zwalczanie przestêpczo�ci pospolitej (kradzie¿e, wùamania, dewastacja mienia,  

                         wykroczenia  drogowe). 

 
 
 Wystêpuj¹ce sporadycznie na terenie gminy zdarzenia maj¹ce zwi¹zek  
z przestêpczo�ci¹ pospolit¹ nie stanowi¹ du¿ego zagro¿enia, s¹ jednak dla ¿ycia spoùecznego 
gminy dosyã kùopotliwe. Do nich nale¿¹ gùównie drobne kradzie¿e, wùamania i wykroczenia 

drogowe. Sukcesywnie poprawiaj¹cy siê stan dróg na terenie gminy  wywoùuje w�ród 

mùodzie¿y nieodpart¹  chêã sprawdzania mocy  silników swych  maszyn. 
  
 Celem eliminowania, a przynajmniej ograniczenia wymienionych zjawisk nale¿y: 
 
 nasiliã dziaùania patrolowe ze strony funkcjonariuszy policji obsùuguj¹cych tut. teren  

i reagowaã na zgùoszenia w zakresie zakùócania spokoju i porz¹dku publicznego, 



9 

 wspóùdziaùaã z inspekt. ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w prowadzeniu 
kontroli drogowych, zwùaszcza w przekraczaniu szybko�ci na drogach 

osiedlowych,gminnych i powiatowych w gminie, 
 podj¹ã zdecydowan¹ walkê z piractwem drogowym ze szczególnym uwzglêdnieniem 

terenów zabudowanych i okolic szkóù,  
 wykorzystaã zebrania wiejskie, wywiadówki i inne zgromadzenia na pogadanki zwi¹zane 

z bezpieczeñstwem publicznym (zabezpieczaniem mienia przed kradzie¿ami itp.,) 
 kontynuowaã w szkoùach spotkania z funkcjonariuszami policji poù¹czone z pogadankami 

nt. przepisów ruchu drogowego oraz organizowanie w tym celu turniejów i zawodów 

edukacyjnych i sprawno�ciowych, 
 doprowadzaã do wùa�ciwego zabezpieczenia przed wùamaniem i kradzie¿ami obiektów 

u¿yteczno�ci publicznej, 
 dokonywaã przynajmniej raz w roku analiz zwi¹zanych z wykazanymi zagro¿eniami. 
 
 
 

2.3.         Sfera komunikacyjna 
 
 
1. Zagro¿enia w ruchu drogowym i ich rodzaje 
2. Poprawa bezpieczeñstwa w ruchu drogowym 

 
 

2.3.1.      Zagro¿enia w ruchu drogowym i ich rodzaje 

 
       Gmina posiada  sieã dróg o zró¿nicowanej pod wzglêdem technicznym nawierzchni. 

Przez jej teren przebiegaj¹ wa¿ne szlaki komunikacyjne i droga krajowa Warszawa-  
Katowice- Wrocùaw. Ka¿de soùectwo ma poù¹czenie drog¹ utwardzona  z siedzib¹ gminy. 

Taki ukùad komunikacyjny, a zwùaszcza   zwiêkszaj¹ce siê  jego  obci¹¿enie powoduje   wiele 

zagro¿eñ, m. in.: 
 
 wypadki drogowe wynikaj¹ce przewa¿nie z nieostro¿nej jazdy, nadmiernej szybko�ci, 

prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeêwym, 
 bezpieczeñstwo drogowe zale¿ne od stanu nawierzchni dróg, stanu oznakowania, istnienia 

chodników i poboczy, ograniczenia widoczno�ci przez zaro�la, braku o�wietlenia 

zwùaszcza na skrzy¿owaniach dróg i miejscach szczególnie niebezpiecznych, 
 zimowe utrzymanie. 
 

Zùy stan nawierzchni  niektórych  dróg , brakuj¹ce (stale niszczone) oznakowania,  

obni¿aj¹ bezpieczeñstwo jazdy. Dodatkowym zagro¿eniem jest  korzystanie z dróg przez 

kierowców lekkomy�lnych, a  czasem bêd¹cych tak¿e pod wpùywem alkoholu. 
 Powa¿nym utrudnieniem, tak dla zmotoryzowanych jak te¿ pieszych u¿ytkowników 

dróg jest brak chodników w miejscowo�ciach gminnych wzglêdnie zùy ich stan  . 
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2.3.2.      Poprawa bezpieczeñstwa w ruchu drogowym 

 
 Proponowane dziaùania: 
 
 edukacja i profilaktyka  uczestników ruchu drogowego,, 
 eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drogach w celu przeciwdziaùania zagro¿eniom  

w ruchu drogowym. 
 skuteczne ujawnianie nietrzeêwych oraz bêd¹cych pod wpùywem innych �rodków 

odurzaj¹cych uczestników drogowego, 
 propagowanie elementów odblaskowych, 
 edukacja uczestników dróg w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej, 
 wspóùdziaùanie z Krajowym oraz Powiatowym Zarz¹dem Dróg w zakresie remontów 

bie¿¹cych oraz wykonywania robót podnosz¹cych standard dróg bêd¹cych w ich 

administracji, 
 prowadzenie corocznych przegl¹dów stanu nawierzchni dróg i dokonywanie na tej 

podstawie odpowiednich ocen i analiz, wykorzystanie ich do praktycznego dziaùania, 
 prowadzenie  w ka¿dym roku przegl¹du stanu oznakowania dróg, zwùaszcza  w rejonach 

szkóù i przedszkola, doprowadzaj¹c do ich bie¿¹cego uzupeùniania, 
 kontynuowanie dziaùañ doprowadzaj¹cych do poprawy widoczno�ci na wszystkich 

kategoriach dróg poprzez dokonywanie wycinki tzw. samosiewów drzew i krzewów   

rosn¹cych w  pasach drogowych, 
  kontynuowanie dziaùañ zmierzaj¹cych do rozbudowy i modernizacji sieci o�wietleniowej 

wzdùu¿ dróg wszystkich kategorii, a zwùaszcza w rejonach skrzy¿owañ, 
 kontynuowanie prac maj¹cych na celu budowê chodników przy najbardziej ruchliwych 

trasach, szczególnie w rejonach szkóù. 
 

Wa¿nym zadaniem dla gminy jest coroczne zapewnienie zimowego utrzymania dróg, 

wedùug operatów ustalanych odrêbnie dla ka¿dej kategorii dróg. 
 
Dla wùa�ciwego zabezpieczenia zimowego, zapewnienia przejezdno�ci, likwidacji 

goùoledzi i od�nie¿ania dróg przyjmuje siê realizacjê nastêpuj¹cych zadañ: 
 koordynowanie robót od�nie¿aj¹cych i przeciwgoùoledziowych, 
 prowadzenie staùego monitoringu sytuacji na drogach i podejmowanie  natychmiastowych 

dziaùañ w zale¿no�ci od potrzeb, 
 doprowadzanie do od�nie¿ania chodników przez wùa�cicieli posesji, 
 przy drogach gminnych na odcinkach najbardziej nara¿onych na tworzenie zamieci 

�nie¿nych stosowanie pùotów p. �nie¿nych we wspóùpracy z Radami Soùeckimi. 
 

Realizowane programy edukacyjne: 

 

1. Wyposa¿enie dzieci i mùodzie¿y oraz dorosùych mieszkañców gminy w opaski 

odblaskowe � Ýycie jest zbyt cenne , by zostawiaã go na drodze 

2. Bezpieczeñstwo dzieci � u¿ytkowanie dróg � szkolenie na kartê motorowerow¹, 

3. Miasteczko ruchu drogowego, 

4. Bezpieczeñstwo dzieci � ratujemy i uczymy ratowaã 
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2.4.         Sfera sanitarna 
 

1. Zanieczyszczenie  wód. 
2. Zagro¿enie powietrza. 
3. Zanieczyszczenie �rodowiska naturalnego odpadami komunalnymi. 
 
 

2.4.1         Zanieczyszczenie  wód 

 

 Gmina jest w 99 %  zwodoci¹gowana, st¹d wytwarza siê coraz wiêcej �cieków, które 

nie oczyszczone wprowadzane zostaj¹ do  rowów , rzek i zalewu sulejowskiego.   Taki stan 

rzeczy, w niedalekiej przyszùo�ci mo¿e staã siê ogromnym zagro¿eniem.   
Istniej¹ce oczyszczalnie i  kolektory odprowadzaj¹ce �cieki  nie rozwi¹zuj¹  w peùni 

problemu. 
 
 W celu poprawy czysto�ci wód nale¿y: 
 
 konsekwentnie realizowaã programy rozbudowy systemu kanalizacji i oczyszczania 

�cieków, rozbudowy i modernizacji sieci wodoci¹gowych i modernizacji systemów 

melioracyjnych objêtych realizowanym gminnym programem ochrony �rodowiska 
 kontynuowaã wymianê azbestowych rur wodoci¹gowych  
 dokonywaã przegl¹du nieruchomo�ci w celu przyù¹czenia ich do sieci kanalizacyjnych 

oraz prowadziã monitoring sposobu   opró¿niania  szamb przydomowych, 
 wù¹czyã mieszkañców gminy do procesu przedsiêwziêã proekologicznych, budowy 

przydomowych oczyszczalni �cieków. 
 
 
2.4.2.    Zagro¿enie powietrza 

  
 Zanieczyszczenie powietrza nastêpuje przede wszystkim z emisji truj¹cych zwi¹zków 

chemicznych pochodz¹cych ze spalania wêgla, zwùaszcza gatunków najgorszych i 

najtañszych. Gospodarstwa domowe w ograniczonym zakresie wykorzystuj¹ gaz na cele 

grzewcze. Dotychczasowa polityka gminy   , przyczyniùa siê do ochrony powietrza gùównie  

poprzez korzystanie powszechne z gazu na cele bytowe, a  w odniesieniu do budynków 

u¿yteczno�ci publicznej (szkoùy, przedszkole, dom ludowy, UG) � z wykorzystaniem równie¿ 

do celów grzewczych. 
Dziaùania gminy na rzecz poszerzenia powszechnego korzystania z gazu dla celów 

grzewczych s¹ ograniczone gdy¿ nie ma ona wpùywu na ceny wêgla i gazu, st¹d wysokie ceny 

gazu oddalaj¹ pierwotne zaùo¿enia o caùkowitej ochronie powietrza. 
  
 W celu poprawy stanu czysto�ci powietrza nale¿y: 
 

 realizowaã program rozwoju sieci wodoci¹gowych i termomodernizacji budynków 

okre�lony gminnym programem ochrony �rodowiska w odniesieniu do budynków 
u¿yteczno�ci publicznej, 

 promowaã w�ród spoùeczno�ci gminnej proekologiczne przedsiêwziêcia. 
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2.4.3.    Zanieczyszczenie �rodowiska naturalnego odpadami komunalnymi 

 
 Gmina  dysponuje wùasnym wysypiskiem �mieci w  Mùynarach. Realizowany jest  

program odbioru �mieci u êródeù ich powstawania. Dla celów edukacyjnych zakupione 

zostaùy dla wszystkich szkóù zestawy pojemników   umo¿liwiaj¹cych segregacjê odpadów.. 
Niezale¿nie jednak od podejmowanych dziaùañ wystêpuje za�miecanie terenów 

przydro¿nych, lasów i zjawisko dzikich wysypisk. 
 
 Eliminowanie tych, niekorzystnych zjawisk powinno nastêpowaã poprzez: 
 
 dokonywanie przez Radê Gminy w ka¿dym roku oceny wdra¿ania Programu Ochrony 

Úrodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz   

 kontynuowanie prowadzenia dziaùañ profilaktycznych z zakresu ochrony �rodowiska  
z wykorzystaniem zebrañ wiejskich, zebrañ rodziców w szkoùach, zajêã szkolnych  
z udziaùem dzieci i mùodzie¿y, 

 kontynuowanie organizowania zbiórki surowców wtórnych i odpadów z udziaùem dzieci  
i mùodzie¿y szkolnej w ramach akcji ,,sprz¹tanie �wiata� z penetracj¹ zwùaszcza potoków, 

lasów i terenów przydro¿nych, 
 wdra¿anie selektywnej zbiórki surowców wtórnych poprzez wykorzystanie kontenerów  

znajduj¹cych siê przy szkoùach, 
 podejmowanie przez Urz¹d Gminy stosownych dziaùañ doprowadzaj¹cych do 

ograniczenia waùêsaj¹cych siê zwierz¹t domowych, zwùaszcza psów. , 
 popularyzowanie inwestycji i technologii proekologicznych i wspieranie lokalnych 

inicjatyw spoùecznych na rzecz takich inwestycji. 
 

Realizowane programy edukacyjne: 

 

1. � Czysta gmina � 

2. Úmieci mniej. Ziemi l¿ej- program edukacji ekologicznej 

 
 

2.5.         Klêski ¿ywioùowe 
 

 Do klêsk ¿ywioùowych wystêpuj¹cych wzglêdnie mog¹cych wystêpowaã  
w przyszùo�ci na terenie gminy nale¿¹: 
 
 powodzie 
 po¿ary 
 wichury i �nie¿yce 
 

Zagro¿enie   powodzi¹   wystêpuj¹ w niewielu soùectwach naszej gminy.  Jednak 

podtopienia jakie miaùy miejsce unaoczniùy wiele strat.     
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Celem zabezpieczenia gminy przed powodzi¹ i jej skutkami nale¿y w szczególno�ci: 
 

 doprowadzaã  do peùnej odbudowy urz¹dzeñ melioracyjnych przy pomocy Gminnej 

Spóùki Wodnej i Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych,                
 doprowadzaã do wzmocnieñ linii brzegowych  rzek, 
 prowadziã coroczne roboty konserwacyjne poprawiaj¹ce przepùyw wód w rzekach  

wspóùdziaùaj¹c  z  Zarz¹dem  Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych,                
 uzupeùniaã sprzêt p. powodziowy bêd¹cy w dyspozycji stra¿y po¿arnych jako gùównych 

wykonawców dziaùañ. 
 
Gmina posiada dobre zabezpieczenie. OSP dziaùaj¹ce w  soùectwach, dysponuj¹ sprzêtem 
 p. po¿arowym, s¹ dobrze wyszkolone i przygotowane do dziaùañ ga�niczych oraz wypadków 

drogowych. 
Mimo poprawy bezpieczeñstwa po¿arowego  nale¿y d¹¿yã do eliminowania zagro¿eñ z nimi 

zwi¹zanych. Dziaùaniami takimi powinny byã: 
 
 zapewnienie sprawno�ci hydrantów w sieci wodoci¹gowej poprzez dokonywanie 

przegl¹dów ich technicznego stanu oraz wykonywanie niezbêdnych remontów, 
 doskonalenie sprawno�ci ga�niczej wszystkich jednostek OSP,   
 sukcesywne wyposa¿anie jednostek OSP w niezbêdny sprzêt do  akcji ratowniczo- 

ga�niczych  oraz likwidacji  skutków innych klêsk ¿ywioùowych, 
 
 prowadzenie profilaktyki p. po¿arowej, a zwùaszcza zwi¹zanej z wypalaniem traw. 
 

Przez gminê przechodziùy i mog¹ przechodziã gwaùtowne wichury i �nie¿yce, gùównie  
w okresie jesienno-zimowym. Zagro¿enia z tego tytuùu mog¹ dotkn¹ã ludzi, zwierzêta 
 oraz wszelkiego rodzaju budowle. 

 
Celem odpowiedniego przygotowania siê do walki z tymi zagro¿eniami nale¿y: 
 

 mobilizowaã dru¿yny ratownicze w oparciu  o siùy i �rodki jednostek Ochotniczych Stra¿y 

Po¿arnych, odpowiednio je szkoliã i wyposa¿aã w niezbêdny sprzêt, 
 realizowaã program okre�laj¹cy funkcjonowanie gminy w warunkach wystêpowania 

katastrofalnych opadów �niegu i dùugotrwaùych niskich temperatur, odpowiednio go 

modyfikowaã i dostosowywaã do warunków gminy, 
 zabezpieczaã zimowe utrzymanie w zakresie od�nie¿ania i likwidacji goùoledzi 

zapewniaj¹c przejezdno�ã dróg; wspóùdziaùaã z administratorami dróg oraz Radami 

Soùeckimi. 
 
 Ujêcie kompleksowe najwa¿niejszych zadañ publicznych, ich sukcesywne wdra¿anie 

w ¿ycie w zale¿no�ci od potrzeb i sytuacji, wùa�ciwe siê do nich przygotowanie, 

zabezpieczenie odpowiednich siù i �rodków oraz koordynacja, to podstawowe elementy 

zapewniaj¹ce funkcjonowanie gminy w sytuacjach zagro¿enia. 
 

Realizowany program edukacyjny: 

 

              Stra¿acy ochotnicy � dzieciom 
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3.      OCENA I EWALUACJA 

 
Ocena programu oraz monitorowanie prowadzone bêd¹ poprzez: 
 

 coroczn¹ ocenê    programu na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Úrodowiska 
 i Porz¹dku Publicznego, 

 analizowanie danych statystycznych dotycz¹cych zagro¿eniami przestêpczo�ci¹  
i patologiami, 

 coroczna ocena zaanga¿owania podmiotów i instytucji z terenu gminy, w dziaùaniach 

na rzecz poprawy bezpieczeñstwa, 
 omawianie realizacji podczas sesji Rady Gminy. 

 
 
 
 

4.    PODSUMOWANIE 

 
 W Gminie Wolbórz podejmuje siê szereg dziaùañ, których celem jest poprawa 

bezpieczeñstwa i zapewnienie ùadu publicznego. Kilka z nich opracowanych jest w formie 

du¿ych programów np.: Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Wolbórz Gminna 

Strategia Rozwi¹zywania Problemów Spoùecznych, Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,  Program Ochrony Úrodowiska i Plan 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz. Pozostaùe realizowane s¹ jako nie powi¹zane ze 

sob¹ pojedyncze dziaùania. 
Program Poprawy Bezpieczeñstwa �Bezpieczna Gmina Wolbórz� ma za zadanie 

zebraã wszystkie powy¿sze zadania w jedno opracowanie. Dziêki temu dokumentowi Urz¹d 

Gminy Wolbórz bêdzie mógù programowo wspóùpracowaã z gminnymi jednostkami 

organizacyjnymi, policj¹,, stra¿¹ po¿arn¹ i innymi organizacjami, którym zale¿y na 

bezpieczeñstwie mieszkañców Gminy Wolbórz. Powodzenie tego zadania bêdzie zale¿ne od 

prawidùowego okre�lenia kierunków dalszego rozwoju Gminy w sferze bezpieczeñstwa. 

Dlatego  Program nie jest zamkniêty, dopuszcza siê jego ewaluacjê w miarê potrzeb,  
w kolejnych latach. Jego analiza ma te¿ inspirowaã i tworzyã nowe programy, których 

realizacja sprawi, ¿e Gmina Wolbórz bêdzie uchodziùa za �Bezpieczn¹ Gminê�. 
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