
UCHWAŁA NR 476/2013
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 
2012 rok 

Na podstawieNa podstawie art.38b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 
2012r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Wójcik

Id: 1D1CAE9E-25CA-4138-A6B5-B3BE3481694D. Uchwalony
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 476/2013 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 21 stycznia 2013 r. 

SPRAWOZDANIE  ZA 2012 ROK 
Z DZIAŁALNOŚCI  KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA RADOMIA 

Na spotkaniu w dniu 4 stycznia 2013 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku rozpoczęła pracę od 
omówienia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2012 rok. 

Następnie przyjęto Plan Pracy na 2013 rok z kwartalnym podziałem zadań. 

Realizacja  Planu Pracy za 2012 r.  przedstawia się następująco: 

I. Zadania I kwartału : 

1) Skarbnik Miasta poinformował, że w budżecie miasta Radomia na realizację zadań związanych 
z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego uchwalonego na  2012  r. zabezpieczone zostały 
środki w wysokości : 

- dla  Straży Miejskiej – 4 636 724 złotych, w tym na zakup samochodu 100 000  złotych, 

- dla KMP w Radomiu – 481 786 złotych, w tym rekompensaty za czas służby ponad normę 10 643 złotych 
i zakup samochodu 100 000 złotych, 

- dla Straży Pożarnej – 16 064 034 złotych w tym budowa budynku administracyjno - socjalnego – 100 000 
złotych, 

- na funkcjonowanie monitoringu miejskiego w Radomiu - 170 966 złotych, 

- na zadania z zakresu obrony cywilnej – 86 000 złotych w tym montaż aparatu prądotwórczego 56 000 zł, 

- na zarządzanie kryzysowe – 1 760 800 złotych. 

2) Kierownik Referatu Ochrony i Monitoringu Miasta poinformował, że w 2011 roku w systemie monitoringu 
miejskiego funkcjonowało 61 kamer. W okresie od 1.01.2011– 31.12.2011 roku ogółem pracownicy 
monitoringu zgłosili 3535 interwencji, z tego 984 interwencje skierowano do Komendy Miejskiej Policji, 
a 2551 interwencji do Straży Miejskiej w Radomiu. 

W tym: 

- Ujawniono i zatrzymano 34 sprawców  na gorącym uczynku  przestępstwa, 

- Ujawniono i zatrzymano 2109 sprawców na gorącym uczynku wykroczenia, 

- W związku z zagrożeniem życia i zdrowia oraz  uszkodzenia mienia, pracownicy monitoringu 
przekazali 1392 informacje z prośbą o interwencję do służb porządkowych , 

Do najbardziej zagrożonych miejsc objętych monitoringiem na terenie miasta Radomia należą: 

- Dworzec Kolejowy – 521 zdarzeń, 

- skrzyżowanie ulic: 25 Czerwca/Struga – 318 zdarzeń, 

- ul. Żeromskiego(Plac Konstytucji) – 155 zdarzeń, 

- skrzyżowanie ulic: Struga/Niedziałkowskiego – 155 zdarzeń, 

- skrzyżowanie ulic :Planty /Broni – 108 zdarzeń. 

3) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przyjęła sprawozdanie z planowanych  podjętych 
działań przez Komisję w zakresie  problematyki „Bezpiecznych Ferii 2012”. W celu realizacji tej  problematyki 
zostały podjęte następujące działania profilaktyczno-prewencyjne; 
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a) Komenda Miejska Policji 

W zakresie „Bezpiecznych Ferii 2012” policjanci KMP w Radomiu podjęli wzmożone działania 
profilaktyczno-prewencyjne, które miały wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.  Podczas ferii 
zimowych dochodzi częściej niż zwykle do wypadków z udziałem najmłodszych. Dotyczy to zarówno 
wypadków w ruchu drogowym, jak również wypadków związanych z zabawą na świeżym powietrzu. 
W latach ubiegłych szczególne niebezpieczeństwo stanowiły zabawy na otwartych zbiornikach wodnych, 
pełniących rolę lodowisk. Z uwagi na dodatnią temperaturę, w roku bieżącym tego typu zagrożenia mogą 
występować w mniejszym stopniu, niemniej jednak należy się liczyć ze zmianą warunków 
atmosferycznych w trakcie ferii. Dzieci i młodzież narażone są również na zagrożenia mające wpływ na 
ich demoralizację, przede wszystkim zjawiska narkomanii i alkoholizmu. Sprzyja  temu duża ilość czasu 
wolnego oraz niedostateczny nadzór ze strony rodziców lub opiekunów. Ponadto nieprzestrzeganie oraz 
lekceważenie przepisów ruchu drogowego przez jego uczestników stwarza realne zagrożenie dla 
wszystkich uczestników dróg, a przede wszystkim dzieci, które w czasie ferii częściej będą z nich 
korzystać. 

Główne  zadania z tej problematyki to: 

- prewencyjne oddziaływanie na potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń w okolicach 
związanych z miejscem wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- kontrola punktów sprzedaży alkoholu pod kątem dostępu do niego osób niepełnoletnich, 

- kontrola miejsc dystrybucji substancji psychoaktywnych oraz miejsc gromadzenia się osób, które tego 
typu środki zażywają, 

- ujawnianie i minimalizowanie negatywnych zjawisk takich jak alkoholizm, narkomania i prostytucja 
małoletnich, 

- czynny udział w spotkaniach z młodzieżą organizowanych przy współpracy ze szkołami, świetlicami 
środowiskowymi oraz tematycznych zajęciach z zakresu prewencji kryminalnej, w ramach 
zorganizowanego wypoczynku zimowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
korzystającej i nie korzystającej ze zorganizowanych form wypoczynku, 

- rozpoznanie i kontrola miejsc, w których może dochodzić do prostytucji dzieci i młodzieży, 

- inicjowanie we współpracy z dyrektorami szkół, przedstawicielami  Wydziałów Edukacji, samorządów, 
administracji osiedlowych, Strażą Pożarną i Strażą Miejsko - Gminną działań, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa spędzenia wolnego czasu przez młodzież, 

- kontrola tzw. dzikich lodowisk, w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych, 

- współpraca w ramach działań z instytucjami pozapolicyjnymi, m.in. Strażą Miejską, Państwową Strażą 
Pożarną, Miejskim i Gminnymi  Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sanepidem oraz 
placówkami oświatowymi w szczególności, w zakresie kontroli zorganizowanych miejsc wypoczynku 
dzieci i młodzieży. 

Ponadto policjanci KMP w Radomiu w ramach poprawy bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego 
prowadzili stałą współpracę z zarządcami dróg znajdujących się na terenie działania KMP w Radomiu 
oraz Inspekcją Transportu Drogowego. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP 
w Radomiu w codziennej służbie dokonywali kontroli prędkości oraz wspólnie z ITD kontroli 
autobusów,  przewożących dzieci i młodzież na ferie. W trakcie trwania ferii 2012 prowadzona była 
współpraca z klubami Jadar AZS Politechnika Radomska, RCS Czarni Radom i KS Rosa Sport 
Radom, które w okresie ferii zimowych uczestniczyły w rozgrywkach ligowych odbywających się na 
terenie hali sportowej MOSIR w Radomiu przy  ul. Narutowicza oraz hali Politechniki Radomskiej 
przy ul. Chrobrego 27. W mass-mediach podane zostały komunikaty dotyczące bezpieczeństwa 
podczas wypoczynku zimowego, a także bezpieczeństwa podróżujących. 

b) Straż Miejska 

Podczas tegorocznych ferii funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu podjęli szereg działań 
profilaktyczno – prewencyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku zimowego 
dzieci i młodzieży na terenie naszego miasta. W ramach współpracy z jednostkami samorządowymi oraz 
innymi instytucjami państwowymi przeprowadzone zostały wspólne działania: 
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1) Z pracownikiem Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego skontrolowali półzimowiska 
w ramach akcji „Zima 2012” zorganizowane w następujących szkołach: 

- PSP Nr 1 przy ul. Odrodzenia 37; 

- PSP Nr 2 przy ul. Batalionów Chłopskich 16; 

- PSP Nr 3 przy ul. Sobieskiego 12; 

- PSP Nr 9 przy ul. Sandomierskiej 19; 

- PSP Nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6; 

- PSP Nr 17 przy ul. Wierzbickiej 89/93; 

- PSP Nr 21 przy ul. Trojańskiej 5; 

- PSP Nr 23 przy ul. Gajowej 60; 

- PSP Nr 25 przy ul. Starokrakowskiej 124/128; 

- PSP Nr 26 przy ul. Wośnickiej 121; 

- PSP Nr 33 przy ul. Kolberga 5; 

- PSP Nr 34 przy ul. Miłej 18; 

- PG Nr 12 przy ul. Kruczej 2/10. 

2) Podjęli 6 razy służbę z funkcjonariuszami  Policji w ramach patrolu szkolnego.  Wspólnie przeprowadzili 
kontrole placówek oświatowych oraz terenów bezpośrednio przyległych  do szkół, Młodzieżowych  Domów 
Kultury, Ogródka Jordanowskiego i basenów miejskich zgodnie z rejonizacją poszczególnych komisariatów. 

3) Samodzielnie podęli działania prewencyjne mające na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym w miejscu 
wypoczynku. 

Ponadto w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach przeprowadzili szereg pogadanek 
z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa oraz 
przestrzegania podstawowych zasad i norm współżycia społecznego. W trakcie tych spotkań poruszali 
następujące zagadnienia: 

- bezpiecznej podróży poszczególnymi środkami transportu; 

- bezpiecznego pobytu w górach; 

- bezpiecznego pobytu w lesie; 

- bezpiecznego pobyt na lodowiskach; 

- kontaktu z osobami nieznajomymi; 

- kontaktu z używkami (narkotyki, dopalacze, nikotyna, środki psychotropowe, alkohol). 

c) Straż Pożarna 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu  wzorem lat ubiegłych wdrożyła działania 
zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie miasta. 
W okresie poprzedzającym ferie zimowe przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze we 
wszystkich instytucjach, które zgłosiły do tut. Komendy organizację półzimowiska dla dzieci i młodzieży 
na terenie Radomia. Przeprowadzono kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w czterech 
obiektach (2 placówki szkolne oraz 2 domy kultury). W skontrolowanych obiektach stwierdzono kilka 
drobnych nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym, które zostały usunięte przez 
Dyrektorów placówek w czasie trwania czynności kontrolnych. Ponadto na bieżąco monitorowane były 
instytucje, zgłaszające organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, na stronie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chęć organizacji wypoczynku dla dzieci, na wymienionej witrynie 
zgłosiło 11 instytucji z terenu miasta Radomia. 

W placówkach zgłaszających chęć organizacji wypoczynku, w których dotychczas nie prowadzono 
czynności kontrolno-rozpoznawczych została przeprowadzona kontrola przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych. W przypadku placówek, w których wcześniej Decyzją Komendanta Miejskiego PSP 
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w Radomiu nałożony został nakaz spełnienia obowiązków zmierzający do poprawy bezpieczeństwa, 
strażacy sprawdzili rzetelność ich wykonania. Ponadto przekazywane były bieżące informacje rzecznika 
prasowego Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu do lokalnych mediów o zagrożeniach związanych 
z organizacją wypoczynku w miejscach do tego nie przeznaczonych. Szczególny nacisk położono na 
zabawy organizowane na otwartym terenie. W wywiadach poruszano zagadnienia związane 
z wypoczynkiem na niestrzeżonych lodowiskach, które przy sprzyjającej aurze mogą powstać na rzekach 
i zbiornikach wodnych. Informowano także o niebezpieczeństwie, jakie stwarzają zabawy zimowe 
organizowane w pobliżu ruchliwych szlaków komunikacyjnych. Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Radomiu przygotowana jest na przyjęcie wycieczek dzieci i młodzieży w siedzibach 
Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, jeżeli takie zostaną ujęte w programie organizowanego wypoczynku. 
W trakcie spotkań strażacy będą omawiać zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów zimowych na 
przykładzie doświadczeń z działań PSP. 

d) Powiatowy Inspektor Sanitarny 

Zasadnicze przedsięwzięcia realizowane były przez przedstawicieli Państwowej Powiatowej Inspekcji 
Sanitarnej w Radomiu zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i w przepisach odrębnych, związanych z prowadzeniem nadzoru nad sezonowymi placówkami 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Zgłaszanie placówek sezonowych przez organizatorów wypoczynku 
odbywało się drogą elektroniczną oraz kancelaryjną – wykaz placówek przesłany przez Wydział 
Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Radomiu. Podczas ferii zimowych w 2012 roku  
funkcjonowały (zgłoszone dotychczas)  formy: 

- formy wyjazdowe – 2 placówki (Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów 
Państwowych w Jedlni Letnisko – Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Internat Specjalnego 
Ośrodka Szkolno– Wychowawczego ul. Kolejowa 22 – zimowisko ZHP Komendy Hufca Hel) 

- formy wypoczynku w miejscu zamieszkania – 15 placówek; organizatorami były szkoły radomskie. 

Dodatkowo w ramach „Akcji Zima 2012” zorganizowane były: 

- zajęcia w Publicznym Ogródku Jordanowskim, 

- szkółka jazdy konnej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych – zorganizowana przez Zespół Szkół Integracyjnych i Międzyszkolny Klub 
Jeździecki „CWAŁ”, 

- warsztaty muzyczne w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. 

Liczba placówek zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje 
się na podobnym poziomie. Stale poprawiają się ogólne warunki sanitarno – higieniczne i regularnie 
podnoszone są standardy bazy wypoczynkowej. 

Dotychczas nie odnotowano na terenie objętym nadzorem przez Powiatową Stację Sanitarno – 
Epidemiologiczną w Radomiu występowania tzw. „placówek dzikich”. 

Zgodnie z założeniami prowadzony był monitoring przebiegu wypoczynku, zawierający ocenę 
warunków zdrowotnych w placówkach, jak również zakres działań, służących bezpieczeństwu 
(cotygodniowe meldunki przekazywane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Warszawie). 

Współpraca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z organami samorządowymi oraz 
z jednostką Komendy Miejskiej Policji i przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Radomiu weszła do 
stałego kanonu zasad bieżącego nadzoru sanitarnego nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży. 

Podczas zintegrowanych działań, w trosce o zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w placówkach, 
ocena dotyczyła: 

- warunków sanitarno – higienicznych, 

- standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, 

- zapewnienia ciepłej bieżącej wody do mycia, 

- zapewnienia uczestnikom opieki medycznej, 
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- udostępnienia bazy żywieniowej nadzorowanej przez pion Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów 
Użytku. 

W trakcie bieżących kompleksowych kontroli sanitarnych, w ramach edukacji prozdrowotnej 
udzielany był instruktaż dotyczący problematyki inwazyjnych chorób meningokokowych, dbałości 
o zachowanie właściwego mikroklimatu, wietrzenia pomieszczeń, z których korzystają dzieci 
i młodzież oraz kształtowania nawyków zdrowego stylu życia. 

Oddzielnym problemem jest niekontrolowany kontakt wzajemny młodzieży. Często 
w takiej sytuacji pojawiają się dealerzy narkotyków, ciekawość dotycząca narkotyków czy nikotyny. 
Ostatnio dużym zagrożeniem jest pojawienie się tzw. „dopalaczy” czyli narkotyków o zmienionej 
formie. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej prowadzili liczne działania, mające na celu eliminowanie tych 
zagrożeń z życia młodzieży poprzez akcje uświadamiające zgubny wpływ uzależnień, wspierane przez 
zespół do walki z dopalaczami. Wśród organizatorów wypoczynku rozprowadzane były materiały 
w postaci ulotek i plakatów tematycznych, będących cennym narzędziem zmniejszającym ryzyko 
związane z używaniem „dopalaczy”. 

Zintegrowane działania kontrolne i nadzorcze mobilizują kierownictwa placówek do zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych  warunków spędzania czasu wolnego od nauki. 

e) Wydział Edukacji Sportu i Turystyki 

W zakresie „Bezpiecznych Ferii 2012” Wydział Edukacji Sportu i Turystyki podjął następujące 
działania: 

1) Zorganizowanie przez podległe placówki półzimowisk i zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii,w ramach 
Akcji ZIMA 2012: 

– w siedemnastu placówkach (13 szkół, MDK, Publiczny Ogródek Jordanowski, Zespół Szkół Integracyjnych, 
Zespół Szkół Muzycznych) są organizowane półzimowiska w terminie od 16.01.2012 r. do 27.01.2012 r. Z tej 
formy wypoczynku zimowego skorzystało około 1225 dzieci i młodzieży. W ramach półzimowisk 
zorganizowane były zajęcia w następujących formach: gry i zabawy świetlicowe, konkursy, zajęcia sportowe, 
wyjścia do kina, teatru, na basen, lodowisko, wycieczki autokarowe i in. W stołówkach szkolnych, dla dzieci 
objętych pomocą społeczną wydawane były bezpłatnie trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek). Pozostali 
uczestnicy mieli możliwość skorzystania z nich odpłatnie. 

– Zespół Szkół Integracyjnych i Klub Jeździecki CWAŁ zorganizował szkółkę nauki jazdy konnej dla 20 
uczestników. 

– Zespół Szkół Muzycznych zorganizował zajęcia m.in. w formie warsztatów muzycznych dla uczniów szkoły 
muzycznej. 

– Ogródek Jordanowski przy ul. Śniadeckich zorganizował różnorodne zajęcia dla grupy 130 dzieci (także 
w soboty). 

Placówki organizujące półzimowiska złożyły stosowną dokumentację w Wydziale Edukacji Sportu 
i Turystyki UM Radom (akces organizacji zajęć w ramach Akcji ZIMA 2012) oraz w Kuratorium Oświaty 
w Warszawie Delegatura w Radomiu. Na zorganizowanie w/w form wypoczynku Gmina Radom przeznaczyła 
środki w wysokości około 158.500 zł. 

2) W związku z wypoczynkiem podczas ferii zimowych, zorganizowanym przez podległe placówki, o miejscach 
i terminach zajęć zostały poinformowane następujące instytucje: Policja, Straż Miejska, MOPS, Sanepid, 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru  Budowlanego. Wzorem lat ubiegłych pracownik WESiT we współpracy ze 
Strażą Miejską przeprowadził kontrole organizacji półzimowisk i zajęć  dla dzieci i młodzieży. 

3) Informacje na temat placówek organizujących Akcję ZIMA 2012 zostały przekazane do wiadomości 
publicznej, były dostępne na stronie www.radom.pl , EDUKACJA/AKTUALNOŚCI. 

f) Wydział Kultury 

Instytucje kultury w ofercie  Akcji Zima 2012  przygotowały program pozwalający na 
zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pozostającym w mieście. W Akcji Zima 2012 
udział wzięły gminne instytucje kultury tj.: MOK „Amfiteatr”, RKŚTiG „Łaźnia”, Dom Kultury „Idalin”, 
Dom Kultury "Borki", Miejska Biblioteka Publiczna im. J.A. i A.S. Załuskich oraz OKiSZ „Resursa 
Obywatelska”. 
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W  trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  podczas ferii zimowych organizatorzy podjęli 
następujące działania edukacyjne: 

- zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami p.poż i bezpieczeństwa w czasie ferii, 

- prowadzenie pogadanek edukacyjnych, które uświadomią i przybliżą zagrożenia z jakimi można się 
spotkać podczas ferii zimowych tj. zasady zabaw na otwartych zbiornikach wodnych, wykorzystywanych 
jako lodowiska, bezpiecznego poruszania się po drodze i prawidłowego zachowania w kontaktach 
z osobami obcymi oraz na temat uzależnień wśród dzieci i młodzieży a także działalności służb 
ratowniczych i numerów alarmowych, 

- przeprowadzenie konkursów, w których nie brakowało pytań dotyczących pierwszej pomocy, 
bezpieczeństwa na drodze itp. dzięki czemu dzieci przypominały sobie ogólne, podstawowe informacje 
w tym zakresie, 

- w trakcie wycieczek młodsze dzieci otrzymały  plakietki z danymi placówki i numerem telefonu do 
instruktora, który sprawował nad nimi opiekę. 

Każda z instytucji posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do sprawowania opieki 
wychowawczej w trakcie prowadzonych zajęć. Programy zajęć otwartych były odpowiednio wcześniej 
opracowane i skrupulatnie realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Uczestnikom zajęć  zapewnione były bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu 
w placówce. 

g) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej . 

Wzorem lat ubiegłych Ośrodek zajął się wytypowaniem dzieci oraz  finansowaniem kosztów posiłków 
na półzimowiskach organizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe nr: 2, 3, 9, 15, 17, 21, 23, 25, 
33. Ponadto w czasie ferii, w dniu 19 stycznia br. o godz.11.00 w Klubie „Gołębiów” przy ulicy Ks. 
Skorupki 1 zorganizowana była przez Zespół Pracy Socjalnej nr 3 zabawa karnawałowa dla  30-ga dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. W tym samym dniu o godz.11.00 odbyła się również zabawa karnawałowa w PSP 
nr 19 przy ulicy Energetyków 10 dla 30 dzieci w wieku 3-6 lat z ulicy Marii Gajl.  Natomiast 24 stycznia 
2012 roku o 12.00 w świetlicy Zespołu Pracy Socjalnej nr 3 przy ulicy Struga 26/28 był zorganizowany 
konkurs plastyczny „Moje wymarzone ferie” dla dzieci ze Śródmieścia z klasy 0-III szkoły podstawowej. 
Dnia 28 stycznia 2012 roku odbyła się zabawa noworoczna dla 80 dzieci niepełnosprawnych w X Liceum 
Ogólnokształcącym przy ulicy Beliny - Prażmowskiego 37 zorganizowana przez ZPS nr 2. Ponadto 
w czasie ferii Zespół Pracy Socjalnej nr 9 zorganizował zabawę  karnawałową dla 100 dzieci w Domu 
Kultury „Idalin” przy ulicy Bluszczowej 4/8 oraz zabawę choinkową dla  30 dzieci niepełnosprawnych 
w kawiarence Akcji Katolickiej parafii NSJ przy ulicy Kościelnej 5. Bezpieczeństwo w trakcie w/w 
zabaw karnawałowych i konkursów było zapewnione  przez pracowników socjalnych, opiekunów dzieci, 
nauczycieli, kierowników i pracowników placówek, w których odbywały się zabawy. 

Wnioski i zalecenia: 

1) Komisja jednogłośnie przyjęła „ Sprawozdanie za 2011 rok z działalności Komisji Bezpieczeństwa dla 
miasta Radomia” i Plan Pracy w/w Komisji na 2012 rok. 

2) Komisja pozytywnie zaakceptowała budżet Urzędu Miejskiego w Radomiu na realizację zadań z zakresu 
bezpieczeństwa przeznaczony dla służb mundurowych i innych instytucji zajmujących się w/w 
problematyką. 

3) Wydział Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu  „Analizę pracy monitoringu miejskiego” przekazał do 
wiadomości Komendantowi Miejskiemu Policji i Komendantowi Straży Miejskiej celem skierowania 
w miejsca najbardziej zagrożone większej ilości patroli i wyeliminowanie zagrożenia przestępczością na 
poszczególnych ulicach naszego miasta (szczególnie w rejon Dworca PKP). 

4) Zobowiązano wszystkie podmioty i instytucje zajmujące się problematyką zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii oraz zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży do 
nadesłania sprawozdania z podejmowanych działań w zakresie „Bezpieczne Ferie 2012” w terminie do 
5 lutego 2012 roku do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa w wersji papierowej i na e-mail 
sbm@umradom.pl. W/w informacja została przesłana do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego. 
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II. Zadania II kwartału : 

1) W nawiązaniu do Wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2012 roku do działalności 
w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2012 roku  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla 
miasta Radomia przyjęła sprawozdanie z planowanych działań przez Komisję w zakresie problematyki 
„Bezpiecznych Wakacji 2012”. Problematyka realizacji zadań dotyczących „Bezpiecznych Wakacji 2012:” 
została omówiona w rozdziale III niniejszego sprawozdania (zadania III kwartału) 

2) 

a) Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich poinformowała, że zgodnie z ustawą o cudzoziemcach 
obcokrajowiec ma prawo ubiegać się o zalegalizowanie swojego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Radomiu miesięczne zestawienia 
zameldowań cudzoziemców przesyłają do Placówki Straży Granicznej w Kielcach. Jak wynika z zestawień 
statystycznych w 2011 roku 979 cudzoziemców zameldowało się na terenie miasta Radomia. Najwięcej 
cudzoziemców przebywało w miesiącu marcu 2011 roku – 110, a najmniej w miesiącu lipcu – 47. Na terenie 
miasta Radomia w 2011 roku najwięcej przebywało obywateli Bułgarii-738,Ukrainy-53,Turcji-28, 
a najmniej obywateli Hiszpanii-1, Gruzji-1,Libanu-1. 

b) Naczelnik Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu poinformował, że w 2011 roku KMP 
w Radomiu nie podejmowała procedur deportacyjnych wobec cudzoziemców, którzy mogliby stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W 2011 roku dokonano zatrzymania tylko 
2 cudzoziemców narodowości wietnamskiej i azerskiej. W obu przypadkach nie kierowano wniosku 
o wydalenie z terenu RP z uwagi na brak przesłanek. 

3) 

a) Naczelnik Prewencji KMP w Radomiu poinformował, że w okresie od 1.1.2011 roku do 30.04.2012 roku 
na terenie miasta Radomia znacznie zwiększyło się bezpieczeństwo osób podróżujących miejskimi środkami 
lokomocji. W/w  okresie  stwierdzono tylko 11 przestępstw (10 uszkodzeń mienia ze względu na wartość 
zakwalifikowano jako przestępstwo i 1 kradzież kasownika w autobusie) oraz 51 wykroczeń (34 wybicie  
szyb, 13 zakłócanie porządku i 2 kradzieże telefonów komórkowych). 

b) Zastępca Komendanta Straży Miejskiej poinformował, że od 1 grudnia 2011 roku realizowany jest 
wspólny program Straży Miejskiej i Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu  pod nazwą „Sms 
interwencyjny”. Pasażerowie komunikacji miejskiej zgłaszają najczęściej spożywanie alkoholu, agresywnie 
zachowujących się pasażerów, zakłócanie ładu i porządku w autobusie. 
Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa wysyłane są patrole Straży Miejskiej, które pełnią służbę 
w autobusach komunikacji miejskiej. 

c) Przedstawiciel MPK w Radomiu poinformował, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób 
podróżujących miejskimi środkami lokomocji  wprowadzono: 

- łączność wszystkich autobusów z dyspozytorem zmianowym co umożliwia szybką reakcję w przypadku 
powstania zagrożenia. 

- 12 autobusów wyposażonych jest w monitoring umożliwiający odtworzenie zdarzeń zaistniałych w tych 
autobusach, 

- kierowcy uczestniczą w okresowych szkoleniach z zakresu transportu zbiorowego osób i poddawani są 
wyrywkowemu badaniu trzeźwości. 

d) Przedstawiciel firmy przewozowej ITS A. Michalczewski poinformował, że obecnie są wypracowywane 
procedury współpracy z Policja i Strażą Miejską dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym i ta 
współpraca jest na dobrym poziomie. W dalszym ciągu jednak występują akty wandalizmu i rzadko 
zatrzymywani są  sprawcy tych czynów. W celu przeciwdziałaniu temu zjawisku w 60% posiadanych 
autobusów wyposażono w rejestratory, które rejestrują obraz przed i w autobusie.  Zapis z kamer 
udostępniany jest służbom  porządkowym. 

4) Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że w jednostce znajduje się kompletnie 
wyposażone stanowisko do obsługi telefonu alarmowego 112. Obecnie są centralne trudności techniczne 
pozwalające włączyć poszczególne służby (Policję, Straż Miejską, Pogotowie Ratunkowe) do wspólnego 
systemu tzw. Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Prawdopodobnie problem ten zostanie rozwiązany 
jeszcze w tym roku ale wszystko zależy od przyznanych na ten cel środków finansowych. Na dzień dzisiejszy, 
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każdy kto zadzwoni pod ten numer zostanie przekierowany na telefony alarmowe poszczególnych służb 
ratunkowych. 

5) 
a) Zastępca Komendanta Straży Miejskiej poinformował, że podczas organizowanych imprez i uroczystości 
do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności zwrócenie uwagi na parkowanie pojazdów na drogach 
ewakuacyjnych oraz eliminowanie osób zakłócających porządek publiczny. Ponadto w czasie imprez 
o podwyższonym ryzyku każdorazowo powoływany jest sztab kryzysowy, który koordynuje działania w czasie 
i po zakończeniu imprezy. Straż Miejska w czasie tych imprez podporządkowana jest Policji. 

b) Naczelnik Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu poinformował, że w okresie od 1.01.2011 
roku do 30.04.2012 roku KMP w Radomiu zabezpieczyła miedzy innymi: 

- 7 meczy piłkarskich, 

- 5 meczy piłki siatkowej, 

- 11 meczy piłki koszykowej i 5 imprez o podwyższonym ryzyku, 

- 41 innych imprez sportowych. 

Zabezpieczenie w/w imprez było przeprowadzone na wysokim poziomie i zapewniło 
bezpieczeństwo osób uczestniczących w tych imprezach. W celu utrzymania wysokiego 
bezpieczeństwa w trakcie rozgrywanych meczy piłkarskich utrzymywana jest stała współpraca 
z przedstawicielami klubu RKS Radomiak i RKP 1926 Broń Radom oraz z przedstawicielami Agencji 
Ochrony Goliat. W związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej odbywającymi się w miesiącach: 
czerwiec – lipiec 2012r, policjanci KMP w Radomiu uczestniczyli w szeregu szkoleń oraz ćwiczeń 
organizowanych w ramach przygotowań do zabezpieczenia EURO 2012. Między innymi były to 
ćwiczenia praktyczne i dowódczo-sztabowe organizowane w Puławach i Kazimierzu Dolnym. 

Wnioski i zalecenia: 

1) Zobowiązano wszystkie podmioty i instytucje zajmujące się problematyką zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji oraz zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży do 
nadesłania sprawozdania w terminie do 11 maja z podejmowanych działań „Bezpieczne Wakacje” do 
Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa w wersji papierowej i na email sbm@umradom.pl. W/w 
informacja zbiorcza opracowana przez Wydział Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu została 
przesłana do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego. 

2) Wydział Spraw Obywatelskich opracuje informację dotyczącą sposobu legalizacji przebywania 
cudzoziemców w Polsce. Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości i opublikowana na 
stronie internetowej miasta Radomia. 

3) 

a) Komenda Miejska Policji i Straż Miejska rozważy spotkania z wszystkimi przewoźnikami na terenie 
miasta Radomia oraz przeanalizuje dotychczasowe działania i wypracuje nowe stosowne metody 
dotyczące zasad zapobiegania i współdziałania z tymi przewoźnikami na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa. 

b) W celu poprawy bezpieczeństwa podróżnych przewoźnicy (MPK i ITS A. Michalczewski) rozważą 
możliwość dodatkowego wyposażenia swoich autobusów w kamery monitorujące zachowanie się 
pasażerów korzystających z usług w/w firm. 

c) MZDiK przeprowadzi stosowne szkolenie ze swoimi kontrolerami dotyczące szczególnie tematyki 
kontroli biletowej nieletnich tak aby nie przekraczali swoich uprawnień i stosowali się do przepisów 
prawa w tym zakresie. 

4) 

a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej opracuje informację dotyczącą zasad funkcjonowania 
Centrum Ratownictwa i funkcjonowania nr alarmowego. Informacja zostanie podana do publicznej 
wiadomości i opublikowana na stronie internetowej miasta Radomia. 
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b) Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radomiu zorganizuje na czas trwania „EURO 2012” 
dyżury członków Zespołu w taki sposób by w każdej chwili móc powołać do realizacji ustawowych 
zadań  w/w Centrum. 

5) Komenda Miejska Policji w Radomiu wspólnie z Strażą Miejską przeanalizuje realne zagrożenia 
bezpieczeństwa na terenie miasta Radomia w związku z „EURO 2012” dotyczące: 

a) osób korzystających z kompleksu hoteli na terenie miasta Radomia szczególnie w odniesieniu do 
przebywających czasowo cudzoziemców, 

b) rozważy zorganizowanie spotkań z miejscowymi „Klubami Kibica” na temat zorganizowanych 
bezpiecznych wyjazdów kibiców na mecze przez w/w Kluby, 

c) podejmie działania dotyczące zabezpieczenia imprez masowych w szczególności organizowaną na czas 
trwania „EURO 2012” „Strefą Kibica” przed Supermarketem M-1 w Radomiu. 

III. Zadania III kwartału : 

1) Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu przedstawił Informację o stanie bezpieczeństwa 
i porządku  na terenie miasta Radomia za I półrocze 2012 roku. Jak wynika z w/w Informacji Straż Miejska 
ogółem w I półroczu ujawniła 11 972 wykroczenia. Ponadto na wniosek mieszkańców naszego miasta 
wykonała na zasadzie wielokrotności 5341 kontroli zagrożonych miejsc, prowadzono stały monitoring miejsc 
gromadzenia się osób bezdomnych (skontrolowano 360 węzłów ciepłowniczych). W okresie sprawozdawczym 
przeprowadzono 832 kontrole posesji dotyczące realizacji obowiązków właścicieli wynikających z Uchwały 
Rady Miasta nr 808/2006 z późn. zmianami w sprawie utrzymania porządku i czystości. Pouczono 734 osoby, 
nałożono 191 mandatów na kwotę 19 270 zł. Ponadto Straż Miejska brała udział w następujących działaniach ; 

a) „Posprzątajmy Radom” dotyczy sprzątania ulic – udział wzięło około 300 uczestników, zebrano około 15 ton 
śmieci. 

b) „Czysty Radom” – dotyczy przeciwdziałaniu spalania odpadów w domowych paleniskach, pouczono 24 
osoby, nałożono 9 mandatów na kwotę 1350 zł. 

c) ”Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi” – dotyczy reagowania na zagrożenia ze strony zwierząt 
bezdomnych – przekazano do schroniska: 255 psów, 44 koty, 14 ptaków itp. 

d) „Sms  interwencyjny” – pomoc pasażerom komunikacji miejskiej w przypadku zagrożenia – odebrano 160 
sms, nałożono 39 mandatów na sumę 4000 zł, pouczono 60 osób. 

e) „Posprzątaj po swoim pupilu” – nałożono  21 mandatów na kwotę 2400 zł, udzielono 60 pouczeń. 

2) Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji  poinformował o stanie oświetlenia ulic miasta Radomia 
i działaniach podjętych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 2011 rok. W ramach poprawy 
oświetlenia miejsc publicznych między innymi wykonano: 

a) w ramach oświetlenia miejsc publicznych o szczególnym zagrożeniu: 

- na skrzyżowaniu ulic Zbrowskiego i 11 Listopada oraz na Żwirki Wigury wymieniono dwa wysięgniki 
i zwiększono oświetlenie o dodatkowe oprawy, 

- wymiana oprawy sodowej na oprawę LED na ul. Zbrowskiego (przejście dla pieszych), 

b) w ramach modernizacji układu komunikacyjnego -wybudowano nowe, o większym natężeniu 
oświetlenia uliczne oraz wykonano sygnalizację świetlną na takich ulicach jak: 

- Rejon Centrum Słonecznego ulice: Chrobrego, Pileckiego, Struga, Malczewskiego, 

- ul. 1905 Roku na odcinku Młodzianowskiej do ul. Maratońskiej, 

- ul. Kozienicka na odcinku od Ronda Ks. Popiełuszki do ul. Potkańskiego, 

c) w ramach remontów kapitalnych – wymieniono istniejące oświetlenia uliczne ( oprawy, słupy i kable) 
na ulicach: 

- Kusocińskiego – odcinek od Sportowej do Żwirki Wigury, 

- Kieleckiej (odcinek od ul. Hodowlanej do ul. Mostowej), 

d) w ramach poprawy bezpieczeństwa w rejonach miejsc niebezpiecznych wykonano: 
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- sygnalizację świetlną na ul. Słowackiego w rejonie ul. Nowogrodzkiej, 

- progi zwalniające na ulicach: Bakalarza, Podleśnej, Potkańskiego, 

- wygrodzenia przejść dla pieszych w rejonie ulic: Kielecka, Małcużyńskiego, Wernera, Czarnieckiego, 

- korekty geometrii na skrzyżowaniu ulic: Janiszewskiej i Warszawskiej. 

Od stycznia 2011 roku MZDiK przejął konserwację całości oświetlenia na terenie miasta Radomia 
(poprzednio 50% konserwował Rejon Energetyczny Radom). 

3) 

a) Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 
przedstawił sprawozdanie dotyczące przestępczości nieletnich za I półrocze 2012 roku. W I półroczu 2012 
roku stwierdzono ogółem 2575 przestępstw tj. o 227 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, 
ponadto wszczęto 1190 przestępstw zaliczanych do kategorii najbardziej uciążliwych społecznie ( bójki, 
pobicia, przestępstwa rozbójnicze, kradzieże, zniszczenie mienia) tj. o 221 mniej niż w analogicznym okresie 
roku ubiegłego. W I półroczu 2012 roku stwierdzono, że na terenie miasta Radomia 92 nieletnich dokonało 
201 czynów karalnych będących przestępstwami: 

- 7 nieletnich dokonało 31 rozbojów, 

- 5 nieletnich dokonało 13 kradzieży z włamaniem, 

- 20 nieletnich dokonało 16 kradzieży, 

- 7 nieletnich uczestniczyło w bójkach i pobiciach. 

Nieletni sprawcy czynów karalnych to głównie uczniowie szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Dominującą  grupę stanowią nieletni w wieku 14-16 lat (w większości 
przypadków czyny karalne popełniają chłopcy), głównie sprawiające problemy wychowawcze 
w szkole jak i w miejscu zamieszkania. 

b) Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu poinformował, że w zakresie przestępczości 
nieletnich strażnicy ściśle współpracują z dyrektorami szkół i na bieżąco przeprowadzają kontrolę placówek 
oświatowych, punktów z automatami do gier zręcznościowych. W I półroczu 2012 roku skontrolowano na 
zasadzie wielokrotności 262 placówki w tym; Szkoły ponad gimnazjalne – 141, Publiczne Gimnazja – 88, 
inne – 33. W ramach przeciwdziałaniu przestępczości nieletnich w/w okresie Straż Miejska w Radomiu 
zrealizowała następujące przedsięwzięcia: 

- w obecności przedstawiciela szkoły  przeprowadzono rozmowy z 32 uczniami sprawiającymi trudności 
wychowawcze, 

- w obecności przedstawiciela szkoły przeprowadzono rozmowę z 18 rodzicami uczniów sprawiających 
trudności wychowawcze, 

- uczestniczono w zespołach interdyscyplinarnych – 22 razy, 

- udzielono 5 asyst w wywiadach środowiskowych pedagogom szkolnym, 

- przeprowadzono 3 pogadanki z młodzieżą szkolną na temat przestępczości nieletnich, 

- skierowano 2 pisma do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny w sprawie demoralizacji nieletnich co do 
spożywania alkoholu. 

4) 

a) Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu przedstawił Informację z działalności Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej w zakresie realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za okres 
I półrocza 2012 roku. W w/w okresie sprawozdawczym Ośrodek zapewniał kompleksową pomoc  na którą 
składały się następujące zadania: 

- interwencja kryzysowa – diagnoza sytuacji i rozmowy wspierająco-terapeutyczne, 

- terapia -prowadzenie krótkoterminowej indywidualnej terapii, 

- konsultacja i poradnictwo – porady  prawne, konsultacje pedagogiczne, 

- ocena skutecznej pomocy – udzielanie rodzinom dotkniętych  przemocą pomocy. 
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Ogółem do Ośrodka wpłynęło 825 różnego rodzaju spraw w tym między innymi: 

- przemoc fizyczna i psychiczna – 542, 

- molestowanie seksualne – 3, 

- alkoholizm – 81, 

- sprawowanie opieki nad dziećmi – 3, 

- zaburzenia emocjonalne dzieci-9. 

Z pomocy hotelowej Ośrodka korzystało w I półroczu 2012 roku 7 kobiet i 13 dzieci. 

W każdym przypadków trafiających do Ośrodka ważnym było dostrzeżenie problemu, 
potraktowanie go jako źródło cierpienia, zagrożenia oraz dysfunkcji człowieka i rodziny. Ponadto 
Ośrodek udzielił pomocy w zakresie: 

- terapii psychodynamicznej – 9 osób, 

- mediacji rodzinnej – 3 osoby, 

- rozmów terapeutycznych – 211 osób, 

- porad prawnych – 267 osób, 

- porad psychopedagogicznych – 389 osób. 

W /w okresie sprawozdawczym funkcjonował również podany do publicznej wiadomości telefon 
zaufania 19288. 

b) Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej poinformowała, że w Radomiu funkcjonuje „Gminny 
system przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do głównych zadań w/w systemu należy: 

- pomoc oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, 

- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- zapewnienie osobom dotkniętych przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia, 

- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

W dniu 16 listopada 2010 roku Prezydent Miasta Radomia powołał Zespół Interdyscyplinarny 
działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tego Zespołu między innymi 
rozpatrzono 262 tzw. „Niebieskich Kart” oraz powołano 262 grupy robocze. Na przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie w budżecie miasta Radomia zabezpieczono kwotę 939 000 zł z tego 
wydatkowano: 

- 366 000 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

- 110 000 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Radomiu przy ul. Kościelnej 5, 

- 30 000 zł przeznaczono na funkcjonowanie punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Radomiu przy ul 
Wierzbicka 1, 

- 360 000 zł przeznaczono na funkcjonowanie Policyjnej Izby Zatrzymań do Wytrzeźwienia. 

5) Państwowy Inspektor Sanitarny - poinformowała, że realizuje projekt pt. ”Odświeżamy nasze miasta TOB 
3 CIT (Tobacco Free Cites)” w oparciu o Projekt Głównego Inspektora Sanitarnego dofinansowanego przez 
Światową Federację ds. Walki z Chorobami Płuc. W/w projekt zobowiązuje do prowadzenia polityki na rzecz 
tworzenia środowisk wolnych od dymu tytoniowego oraz ma na celu wyeliminowanie dymu tytoniowego ze 
wszystkich zamkniętych miejsc pracy oraz obiektów użyteczności publicznej i środków transportu publicznego. 
W celu realizacji tego projektu zawiązano koalicje między innymi z Urzędem Miejskim, Starostwem 
Powiatowym, KMP, Strażą Miejską, Kuratorium Oświaty itp. W ramach projektu przeprowadzono dwa 
szkolenia dla funkcjonariuszy służb mundurowych na temat problemów zdrowotnych, system legislacyjny, 
edukacja prawna oraz aspekt czynnego i biernego palenia tytoniu. Ponadto  przekazano do placówek  nauczania 
i wychowania oraz lecznictwa otwartego i zamkniętego piktogramów dotyczących zakazu palenia tytoniu. 
Ponadto w ramach realizacji w/w projektu przeprowadzono następujące działania; 
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- przeprowadzono dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących szkodliwości biernego 
palenia, 

- prowadzenie comiesięcznego monitoringu przestrzegania zakazu palenia tytoniu prowadzone przez sekcje 
PSSE i koalicjantów, 

- sporządzanie raportów kwartalnych z realizacji projektu. 

Projekt realizowany będzie w okresie od miesiąca lutego 2012 do miesiąca września 2013 roku. 

6) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  dla miasta Radomia rozesłała do podległych komórek 
organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Radomiu i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu 
bezpieczeństwa Wytyczne Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lipca  2012 roku do działalności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2012 roku, z prośbą o realizację problematyki „Bezpiecznych 
Wakacji  2012”. W celu realizacji tej  problematyki zostały  podjęte następujące działania profilaktyczno-
prewencyjne: 

a) WYDZIAŁ KULTURY URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU 

Na terenie miasta Radomia prowadzona była Akcja Lato 2012, w której wzięło udział 6 gminnych 
instytucji kultury tj. DK Idalin, DK Borki, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”, 
Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”, Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna im. J.A. i A.S. Załuskich (filie nr 2 i 16). 

1) Prowadzone były  działania dla poprawy bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym takie jak: 

- nauka numerów alarmowych służb ratunkowych, 

- nauka zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

- przybliżenie istniejących zagrożeń podczas wakacji, 

- przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, 

- omówienie niebezpieczeństw związanych z korzystaniem ze zbiorników wodnych, 

- przedstawienie prezentacji multimedialnych zawierających zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, 

- omówienie zachowania w kontakcie z osobami obcymi, 

- przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, 

- pogadanki dotyczące uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze), 

- udział w spotkaniach dotyczących zagrożeń płynących z uzależnienia od gier komputerowych. 

2) Ilość dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku. 

Inne: Instytucje organizowały Akcję Lato – formę działalności polegającą na dobrowolnym 
uczestniczeniu w zajęciach w godzinach ranno-popołudniowych.Liczba osób biorących udział w „Akcji 
Lato 2012” wyniosła ok. 1.540 osób. 

3) Charakterystyka działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa w okresie letnim. 

Okres wakacji każdego roku związany jest ze wzrostem liczby nieszczęśliwych wypadków, utonięć, 
wypadków drogowych, przestępstw kryminalnych, wykroczeń na szkodę nieletnich. Z uwagi na ten fakt 
w instytucjach przeprowadzono szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Instruktorzy przeprowadzili szereg pogadanek 
uświadamiających i przybliżających istniejące niebezpieczeństwa z jakimi dzieci i młodzież mogą spotkać 
się w trakcie wakacji oraz przedstawili skutki niewłaściwie zorganizowanej zabawy. 

Uczestnicy zostali zaznajomieni z podstawowymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania ze 
zbiorników wodnych podczas wypoczynku na wodzie, przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Nad bezpieczeństwem dzieci pływających na rowerkach wodnych dodatkowo ubranych 
w kamizelki ratunkowe czuwali opiekunowie i ratownicy. Uczestnicy zajęć poznali numery alarmowe służb 
ratunkowych, zasady zachowania i ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych, poznanych 
przypadkowo, wypracowali w sobie umiejętność oceny bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. 
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W trakcie prowadzonych wycieczek dzieci otrzymywały plakietki z danymi placówki i numerem telefonu 
do instruktora, który nad nimi sprawował opiekę. 

Z uwagi na to, że czas wolny sprzyja rozwojowi patologii uzależnień poruszony został temat palenia 
tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków psychotropowych. Podczas zajęć odegrane 
zostały scenki sytuacyjne dzięki którym dzieci i młodzież poznały zagrożenia jakie niosą ze sobą 
uzależnienia dzięki czemu zwiększyła się świadomość ich unikania. 

Poznały zasady zachowania się w mieszkaniu podczas nieobecności osób dorosłych. 

Zapoznały się z regułami bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzięki prezentacjom multimedialnym 
uczestnicy uświadomili sobie niebezpieczeństwa grożące podczas zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych, 
poznali zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. 

Instytucje współpracowały z innymi jednostkami, np. American Corner, świetlice osiedla Ustronie. 

4) Przedstawienie najistotniejszych problemów występujących na terenie powiatu podczas prowadzonych 
działań dla bezpieczeństwa w czasie wakacji. 

W instytucjach gminnych program zajęć został wcześniej opracowany i skrupulatnie przestrzegany 
a uczestnikom zajęć na terenie placówek zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki. Pracownicy byli 
przeszkoleni w zakresie BHP i p. poż. Akcja Lato 2012 przebiegła bezwypadkowo. 

b) WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU 

W ramach działań dotyczących „Bezpieczne Wakacje 2012 roku” zrealizowano następujące 
przedsięwzięcia: 

- w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, przyznano dofinansowanie 9 organizacjom 
pozarządowym na kwotę 399.720 zł. 

- z wypoczynku letniego skorzystało ok. 600 dzieci i młodzieży. Dzieci odpoczywały przeważnie w górach 
i nad morzem, 

- wszystkie placówki wypoczynku były zgłoszone do Kuratorium Oświaty zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, także zasad jego organizowania i nadzorowania 

- organizatorzy zapewnili dzieciom bezpieczny pobyt. Podczas wypoczynku realizowany był program 
socjoterapeutyczny. Ponadto omawiane były zasady bezpiecznego wypoczynku m. im. korzystania ze 
sprzętu wodnego, kąpielisk, boisk, zachowania podczas wycieczek pieszych i samochodowych. Ponadto 
zwracano uwagę na przestrzeganie zasad higieny osobistej, 

- kontroli wypoczynku letniego dokonywali pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Radomiu, Kuratora Oświaty, Sanepidu, Straży Pożarnej itp., 

- z wypoczynku na obozie pod namiotami skorzystało 45 dzieci. Dzieci przebywały w Łazach k/Mielna. 
Organizatorem obozu był Hufiec ZHP Radom Miasto, 

- w trybie pozakonkursowym 5 organizacjom pozarządowym przyznano dotację na łączną kwotę 30. 000 zł  
m.in. na: 

- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w środowisku otwartym metodą pedagogiki ulicznej, 
streetworkingu, pedagogiki społecznej, pedagogiki zabawy przez profesjonalnie przygotowanych 
pedagogów ulicy (ok. 50 uczestników), 

- realizację projektów: odblaskowy happening – trzeźwy kierowca bezpieczna droga oraz Akademia 
wakacyjnej profilaktyki – radość bez alkoholu, która miała na celu wdrażanie zachowań budujących 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w miejscach ich wypoczynku letniego oraz codziennego życia (ok. 
2.030 uczestników), 

- półkolonie z Arką 2012 (ok. 60 uczestników), 

- prowadzenie programu profilaktycznego połączone ze zorganizowaniem czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży w czasie wakacji (ok. 75 uczestników). 

c) MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU 

Strona 13Id: 1D1CAE9E-25CA-4138-A6B5-B3BE3481694D. Uchwalony
—————————————————————————————————————————————————————————



Wzorem lat ubiegłych Ośrodek zajmował się wytypowaniem dzieci oraz finansowaniem kosztów 
posiłków na półkoloniach organizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe nr  9, 15, 20, 21, 25, 29, 
33. Łącznie z tej formy wsparcia skorzystało 55 uczniów na łączną kwotę 3.942 zł. Ponadto tutejszy 
Ośrodek kwalifikował dzieci do kolonii letnich organizowanych przez TPD, Hufiec ZHP. W przypadku 
kolonii zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci tut. Ośrodek częściowo dofinansował 
koszty dożywiania na kolonii letniej dla 80 dzieci na łączną kwotę 10.000 zł. 

Dodatkowo w ramach organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie letnim 
zorganizowano 4 festyny i jedne warsztaty oraz jedna zabawa integracyjna tj.: 

- 13 lipca 2012 roku - Zespół Pracy Socjalnej nr 6 wspólnie z Panem Mariuszem Mędrą ze Stowarzyszenia 
Pedagogów Ulicy zorganizował III Festyn Rodzinny dla mieszkańców bloku socjalnego przy ul. Wernera 
8; 

- 24 sierpnia 2012 roku - Zespół Pracy Socjalnej nr 8 we współpracy z Centrum Wolanowska zorganizował 
festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla bloków socjalnych przy ulicy Wolanowskiej 75.  Impreza była 
skierowana do całej społeczności ok.  200 osób, w tym ok. 60 dzieci; 

- 30 sierpnia br. Zespół Pracy Socjalnej nr 10 zorganizował festyn na zakończenie lata na osiedlu Południe 
przy Centrum Kultury Południe przy ulicy Czarnoleskiej 17, w którym wzięło udział ponad 300 osób, 
w tym 180 dzieci; 

- 31 sierpnia br. Zespół Pracy Socjalnej nr 1 zorganizował festyn dla osiedla Śródmieście na placu przy 
bloku 25 Czerwca  85 dla ok. 150 osób. 

- 22 sierpnia w siedzibie ZPS nr 10 przy ulicy Krasickiego 1 odbyły się warsztaty manualne dla dzieci wraz 
z rodzicami zatytułowane "Wspomnienie wakacji", w których wzięło udział 10 osób. 

- 24 sierpnia o godz.  11.00 przed blokiem  przy ulicy 1905 Roku 54 odbyła się zabawa integracyjna dla 15-
20 dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz ich mam, w trakcie której organizowane były różnego rodzaju  
zabawy, gry i konkursy dla dzieci. 

Ponadto przez cały okres wakacji swoją działalność kontynuowała świetlica CentrumWolanowska, 
która prowadziła zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży.  Natomiast  dla 50 dzieci z osiedla 
Planty(w wieku szkolnym i przedszkolnym) w czasie wakacji zorganizowano "Wesołe piątki". Zajęcia 
odbywały się w każdy piątek w parku Planty w godzinach od 12.30 do 15.30, w trakcie których 
organizowane były różnego rodzaju  zabawy, gry i konkursy dla dzieci. Przyznawane nagrody 
przyczyniły się do uatrakcyjnienia spotkań i zachęcały dzieci do uczestnictwa w zabawach. 

d) STRAŻ MIEJSKA 

Podczas tegorocznych wakacji funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu podjęli szereg działań 
profilaktyczno – prewencyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży na terenie naszego miasta. W ramach współpracy z jednostkami samorządowymi oraz 
innymi instytucjami państwowymi przeprowadzili wspólne działania: 

1) Z pracownikiem Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego skontrolowali półkolonie w ramach 
akcji „Lato 2012” organizowane w następujących szkołach: 

- PSP Nr 1 przy ul. Odrodzenia 37; 

- PSP Nr 9 przy ul. Sandomierskiej 19; 

- PSP Nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6; 

- PSP Nr 17 przy ul. Wierzbickiej 89/93; 

- PSP Nr 21 przy ul. Trojańskiej 5; 

- PSP Nr 26 przy ul. Wośnickiej 121; 

- PSP Nr 33 przy ul. Kolberga 5; 

- PG Nr 5 przy ul. Warszawskiej 12; 

- ZS Integracyjnych przy ul. Wierzbickiej 79/83. 

Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do Wydziału Edukacji. 
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2) Dwukrotnie pełnili służbę z funkcjonariuszami  Policji w ramach patrolu szkolnego. W wyniku podjętych 
czynności wspólnie przeprowadzali kontrolę placówek oświatowych oraz terenów bezpośrednio przyległych  
do szkół w dzielnicach: Ustronie, Prędocinek, Godów, Młodzianów, Glinice oraz Malenice – 11 szkół. 

3) Samodzielnie przeprowadzili: 

- 1670 kontroli placówek szkolnych (boiska, place zabaw) na terenie miasta Radomia; 

- 730 kontroli MOSiR Borki; 

- 325 kontroli terenów bezpośrednio przyległych do budynków basenów miejskich (Delfin, Orka i Neptun) 

- 810 kontroli placów zabaw na terenie miasta Radomia. 

Ponadto w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach przeprowadzili szereg pogadanek z uczniami szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa oraz 
przestrzegania podstawowych zasad, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń. 

W wyniku podjętych czynności uczestniczyli: 

1) w projekcie „Pamiętaj masz jedno życie” związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym – 23 spotkania 
z uczniami wszystkich szkół średnich, którzy ukończyli 18 lat; 

2) w 43 zespołach interdyscyplinarnych zorganizowanych n/w wymienionych placówkach: 

- PSP Nr 1 ul. Odrodzenia 37; 

- PSP Nr 7 ul. Tybla 7/11; 

- PSP Nr 8 ul. Dzierzkowska 9; 

- PSP Nr 15 ul. Kielecka 2/6; 

- PSP Nr 18 ul. Ofiar Firleja 14; 

- PSP Nr 28 ul. Jaracza8; 

- PSP Nr 33 ul. Kolberga5; 

- PG Nr 1 ul. Staromiejska 11; 

- PG Nr 2 ul. Gagarina 19; 

- ZS Gimnazjalnych ul. Wierzbicka 55; 

- PG Nr 10 ul. Długojowska 6; 

- PG Nr 11 ul. Kujawska 19; 

- PG Nr 13 ul. 25 Czerwca 79; 

- PG Nr 22 ul. Rapackiego 24. 

Na spotkaniach z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze (103 uczniów) poruszali 
następujące zagadnienia: 

- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 

- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 

- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 

- kontaktu za osobami nieznajomymi, 

- kontaktu z używkami (narkotyki, dopalacze, nikotyna, środki psychotropowe, alkohol). 

e) KOMENDA MIEJSKA POLICJI W RADOMIU 

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeprowadzili następujące działania profilaktyczne 
zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego: 

I. Dane dotyczące prowadzonych działań poprawy bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym: 

1) Działania kontrolne przeprowadzone dla bezpieczeństwa; 
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Komenda Miejska Policji zwiększyła ilość patroli. Zwiększona została liczba patroli w okolicach i na 
terenach dworców PKP i PKS, których zadaniem było zadbanie o bezpieczeństwo podróżujących. Ponadto 
dzielnicowi w swoich rejonach służbowych nawiązali kontakt z organizatorami wypoczynku letniego, gdzie 
również sprawdzali poziom bezpieczeństwa. W ramach w/w działań przeprowadzono n/w akcje tj: 

„ Niechronieni” – podstawowym celem tej akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
i ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu. W ramach w/w akcji 
zostało przeprowadzonych 9 działań pod kryptonimem „Niechronieni”. 

„Alkohol i Narkotyki ”– celem tych działań było poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego poprzez eliminowanie z ruchu drogowego zarówno nietrzeźwych kierujących jak i pieszych. Na 
terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu policjanci w omawianym okresie przeprowadzili 
1 działanie pod kryptonimem „Alkohol i Narkotyki”. 

„ Prędkość” –podstawowym celem akcji było zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych, których 
przyczyną jest nadmierna prędkość poprzez wyegzekwowanie przestrzegania obowiązujących w tym 
zakresie przepisów, a w tym samym wpłynięcie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 
Ponadto dodatkowym celem tej akcji było wywołanie w społeczeństwie powszechnej dezaprobaty wobec 
kierujących przekraczających dozwoloną prędkość. Szczególną uwagą objęte było propagowanie tej akcji 
w środkach masowego przekazu. W związku z w/w założeniami policjanci przeprowadzili 9 działań pod 
kryptonimem „Prędkość’. 

„Pasy” – celem  akcji było rozpowszechnienie korzystania z pasów bezpieczeństwa  podczas jazdy, gdzie  
można w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko odniesienia śmiertelnych lub poważnych obrażeń. Szacuje 
się, że urządzenia ochronne, takie jak pasy bezpieczeństwa, poduszki, foteliki dla dzieci, zmniejszają ryzyko 
utraty życia w wyniku wypadku drogowego o 50%. Największą skuteczność przedsięwzięć w zakresie 
egzekwowania obowiązujących przepisów prawa można osiągnąć łącząc działania policyjne z kampanią 
informacyjną uświadamiającą społeczeństwo zarównoo występujących zagrożeniach w uchu drogowym, jak 
i celowości prowadzonych działań kontrolnych. W związku z w/w założeniami policjanci przeprowadzili 
2 działania pod kryptonimem „Pasy”. 

„ Dyskoteka” – Zagrożenie ruchu drogowego powodowane przez kierujących, będących pod wpływem 
alkoholu jest zjawiskiem bardzo niepożądanym, mimo prowadzenia działań  propagandowych na terenie 
kraju oraz na terenie działania KMP w Radomiu problem ten jest nadal aktualny. Najliczniejszą grupę 
nietrzeźwych sprawców wypadków stanowią kierujący pojazdami, którzy stwarzają poważne zagrożenie dla 
innych uczestników ruchu drogowego. Spożywanie alkoholu bądź środka podobnie działającego do 
alkoholu i kierowanie potem pojazdami nagminnym jest na terenach dyskotek, w związku z powyższym aby 
ograniczyć, a w końcu wyeliminować takie patologiczne zachowanie przeprowadzono 2 działania. 

„Kaskada” – okres wakacyjny przyczynia się do wzrostu liczby zdarzeń drogowych oraz wzmożonej 
aktywności uczestników ruchu drogowego,  zwłaszcza na głównych drogach Mazowsza. Dynamiczny 
wzrost liczby uczestników ruchu drogowego, może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa osób 
korzystających z tych dróg, zatem zasadnym jest podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu 
ograniczanie niekorzystnych zjawisk, do których dochodzi na drogach. Skala występowania wypadków 
drogowych  na obszarze garnizonu mazowieckiego, zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym należy, do 
najwyższych w Polsce, a najczęstszymi przyczynami tych tragedii są niezmiennie od lat: przekraczanie 
dopuszczalnych prędkości i wykonywanie podstawowych manewrów w sposób nieprawidłowy. W ramach 
w/w akcji zostało przeprowadzonych 4 działania. 

„Trzeźwość” –Zagrożenie  ruchu drogowego powodowane przez kierujących, będących pod wpływem 
alkoholu jest zjawiskiem bardzo niepożądanym, mimo prowadzenia działań  propagandowych na terenie 
kraju oraz na terenie działania KMP w Radomiu problem ten jest nadal aktualny. Najliczniejszą grupę 
nietrzeźwych sprawców wypadków stanowią kierujący pojazdami, którzy stwarzają poważne zagrożenie dla 
innych uczestników ruchu drogowego (w tym głównie niechronionych). W ramach w/w akcji zostało 
przeprowadzonych 8 działań. 

„BUS” –Wysoki  stan zagrożenia w ruchu drogowym na terenie kraju, w tym również na terenie 
działania KMP w Radomiu powodowany jest nagminnym łamaniem obowiązujących przepisów ruchu 
drogowego miedzy innymi przez kierujących pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób, obliguje 
policjantów ruchu drogowego do podejmowania zdecydowanych działań w celu ograniczenia tego 
negatywnego zjawiska. Kierowcy pojazdów przewożąc pasażerów naruszają podstawowe zasady 
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bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tj.:  przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy, nieprawidłowe 
wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, przekraczanie  czasu prowadzenia pojazdów. 
Nieuczciwa konkurencja, pogoń za zyskiem oraz lekceważenie podstawowych zasad i norm społecznych, 
przyczynia się niejednokrotnie do zacierania granic rozsądku przez osoby zajmujące się działalnością 
gospodarczą w zakresie  wykonywania transportu drogowego osób. W ramach w/w akcji zostało 
przeprowadzonych 1 działanie. 

„Bezpieczny Weekend ” – Wzmożony ruch  połączony z wyjazdami osób poza miejsce zamieszkania. 
Wzmożony ruch  pojazdów, zwłaszcza na drogach wylotowych z miasta Radomia oraz pieszych w rejonach 
placówek  handlowych,  bazarów, targowisk oraz kościołów przyczyniają się do wzrostu liczby zdarzeń 
drogowych i poczucia zagrożenia ze strony piratów drogowych. Zagrożenia te nakładają potrzebę podjęcia 
intensywnych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu 
drogowego. W ramach w/w akcji zostało przeprowadzonych 7 działań. 

„ Eksperyment Bezpieczeństwa- Weekend bez ofiar ”- wypadki drogowe, w tym te najgroźniejsze ze 
skutkiem śmiertelnym. Zagrożenie ruchu drogowego powodowane przez uczestników ruchu drogowego jest 
zjawiskiem niepożądanym, mającym bardzo negatywny wydźwięk w społeczeństwie, niosącym ze sobą 
wielkie niebezpieczeństwo. Powszechność tego typu zjawiska na naszych drogach wymaga zdecydowanych 
działań, których konsekwencją będzie bezwzględne respektowanie przez kierujących przepisów prawa. 
W ramach w/w akcji zostało przeprowadzone 3 działania. 

„Truck” –Wysoki stan zagrożenia w ruchu drogowym na terenie kraju, w tym również na terenie 
działania KMP w Radomiu powodowany jest nagminnym łamaniem obowiązujących przepisów ruchu 
drogowego miedzy innymi przez kierujących pojazdami ciężarowymi. Taki stan rzeczy wymusza na Policji, 
podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia negatywnego zjawiska  jakie obserwuje się w dalszym 
ciągu na drogach naszego województwa. Nieuczciwa konkurencja, pogoń za zyskiem oraz lekceważenie 
podstawowych zasad, norm społecznych i prawnych przyczynia się niejednokrotnie do zacierania granic 
rozsądku przez osoby zajmujące się działalnością gospodarczą w zakresie wykonywania transportu 
drogowego osób i rzeczy. Częstokroć kierowcy pojazdów ciężarowych zmuszani są do wyczerpującej jazdy, 
nierzadko nawet po kilkanaście godzin na dobę, aby tylko dojechać do wyznaczonego celu. Jednakże nie 
bez winy pozostają też i sami kierowcy, którzy naruszają podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Wykroczenia takie jak: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie 
wymuszenia pierwszeństwa, także niestosowanie się do obowiązujących ograniczeń w ruchu pojazdów 
i zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton przyczyniają się  do wzrostu 
poczucia  zagrożenia na drogach a jednocześnie wzrostu liczby zdarzeń drogowych. W ramach w/w akcji 
zostało przeprowadzone1 działanie. 

2) Działania prewencyjne mające na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym w miejscu zamieszania 
oraz wypoczynku; 

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym policjanci  KMP w Radomiu w trakcie trwania okresu 
wakacyjnego po raz kolejny przypominali wszystkim podróżującym i wypoczywającym  podstawowe 
zasady bezpieczeństwa poprzez rozpowszechnienie numerów alarmowych  oraz skrótu ICE w książce 
adresowej telefonu komórkowego. Skrót ICE w telefonie jest ogólnoświatowym symbolem ratującym życie. 
Każdy powinien pod nim zapisać numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku. Tak 
zapisany kontakt pozwala  każdemu ratującemu życie na zadzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie 
ważnych informacji o poszkodowanej osobie, takich jak grupa krwi, przyjmowane leki itp. W trakcie 
codziennej służby obchodowej dzielnicowi przeprowadzali rozmowy z mieszkańcami dotyczące 
właściwego zabezpieczenia mieszkań na czas wyjazdów, tj. zamknięcia okien i drzwi, a także 
współdziałania z zaufanymi sąsiadami. O właściwym zabezpieczeniu mienia dzielnicowi informowali także 
właścicieli pojazdów, zalecali każdorazowe zamykanie okien, zainstalowanie dodatkowych alarmów oraz 
informowali, że w zaparkowanych pojazdach nie należy zostawiać wartościowych przedmiotów. 

3) Akcje, kampanie oraz działania edukacyjne, propagujące bezpieczne zachowania w okresie 
wakacyjnym; 

W celu przeciwdziałania kradzieżom i niszczeniu mienia, policjanci przeprowadzili kampanię 
informacyjną pn. „ Zatroszcz się o swoje bezpieczeństwo ”. Plakaty i ulotki przypominały podstawowe 
zasady bezpieczeństwa, m.in. jak zabezpieczyć się przed kradzieżą, jak zachować się w kontaktach 
z obcymi. Zawierały one także adresy i telefony do jednostek Policji na terenie Radomia oraz tabelkę, gdzie 
można wpisać numery fabryczne i cechy charakterystyczne posiadanego wartościowego sprzętu, co w razie 
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kradzieży pozwoli na jego odnalezienie. Kampania „Zatroszcz się o swoje bezpieczeństwo” 
przeprowadzona została tuż przed dniem pierwszego dnia wakacyjnego wypoczynku. Plakaty i ulotki 
pojawiły się  na dworcach, w centrach handlowych, targowiskach i jednostkach Policji. 

Podczas wakacji KMP w Radomiu była współorganizatorem oraz partnerem Fundacji Stop Pijanym 
Kierowcom, która w ramach promowania trzeźwości za kierownicą zorganizowała przejazd bolidu 
sportowego KTMX-bow po krajach Unii Europejskiej. 

4) Inicjatywy podejmowane wspólnie z lokalnymi mediami celem rozpropagowania prowadzonych działań 
skierowanych na zapewnienie bezpiecznego letniego wypoczynku (w tym propagowanie nowoczesnych 
zabezpieczeń technicznych oraz przedsięwzięć mających na celu ograniczenie kradzieży i włamań); 

Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacji w czerwcu policjanci KMP w Radomiu 
opracowali spoty radiowe zawierające porady i zasady, którymi należy kierować się podczas urlopu. 
Dotyczyły one bezpiecznej podróży, zabezpieczenia mieszkań i bagażu, prac polowych, bezpiecznych 
kąpieli, szkodliwości używek, ucieczek z domu.  Spoty  emitowane były w trakcie  wakacji. Każdorazowo 
do codziennej informacji wysyłanej przez Zespół Prasowy KMP w Radomiu mass-media informowane były 
gdzie? i w jakich godzinach?  będą przeprowadzane kontrole stanu technicznego autokarów przewożących 
dzieci na wakacje oraz stanu trzeźwości kierujących. 

Do jednych z podstawowych zadań Policji należy inicjowanie, i tak od  maja trwa akcja „Jestem 
widoczny”, która polega na oznakowaniu w sposób widoczny rowerów przy pomocy engrawerów, w tym 
przekazanych przez Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto. Znakowanie rowerów odbywa się w każdy 
czwartek od 10.00 do 12.00 w budynku KMP w Radomiu oraz na festynach, imprezach plenerowych oraz 
akcjach organizowanych w szkołach. 

Przeprowadzono akcję informacyjną z zakresu bezpiecznych zachowań dla turystów zagranicznych. Na 
dworcach PKP i PKS oraz w Punkcie Informacji Turystycznej umieszczono informacje nt. Telefonu 
Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. Przekazano również materiały informacyjne opracowane 
w kilku językach dot. bezpiecznej podróży i bezpieczeństwa osobistego. 

I. Krótka charakterystyka wspólnych działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa w okresie 
letnim: 

1) przykłady inicjatyw i współpracy prowadzonej z jednostkami administracji zespolonej i innymi 
instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w okresie wypoczynku letniego; 

Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu wraz z przedstawicielami Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej na bieżąco kontrolowali miejsca zorganizowanego wypoczynku dziecii 
młodzieży.Prowadzone były wspólne spotkania z uczestnikami półkolonii i obozów.Ponadto dzielnicowi 
zostali zobligowani do nawiązania kontaktu ze wszystkimi organizatorami wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży oraz kontroli takich miejsc w celu ujawnienia wszelkich nieprawidłowościw zakresie m.in. 
zabezpieczenia technicznego, przeciwpożarowego, sanitarnego, przy współpracy z odpowiednimi służbami 
oraz pod kątem zapobiegania kradzieży mienia na szkodę osób wypoczywających. 

Policjanci KMP w Radomiu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, 
Straży Leśnej przeprowadzali kontrole miejsc letniego wypoczynku na terenie działania KMP w Radomiu. 
Celem kontroli było zapobieganie zjawiskom patologicznym, działaniem edukacyjnym propagującym 
bezpieczne zachowania podczas wakacji, jak też propagowanie nowoczesnych zabezpieczeń technicznych 
pozwalających na ograniczenie kradzieży i kradzieży z włamaniem.Mając na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa w trakcie trwania wakacji policjanci KMP w Radomiu we współpracy z SM, SL, 
SOK przeprowadzali  wspólne działania z naciskiem na kontrole placówek handlowych pod kątem 
sprzedaży nieletnim alkoholu i papierosów, miejsc gromadzenia się osób zażywających środki odurzające 
i spożywających alkohol, dworca autobusowego i kolejowego, przystanków komunikacji miejskiej oraz 
w środkach komunikacji kolejowej. 

Dzielnicowi, jako policjanci pierwszego kontaktu, przede wszystkim w trakcie służby obchodowej 
realizują zadania związane z identyfikacją lokalnych problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Dzięki współpracy z przedstawicielami Centrów Aktywności Lokalnej, MOPS, spółdzielni mieszkaniowych 
oraz placówek oświatowych policjanci mają stały kontakt z lokalną społecznością oraz znane są im lokalne 
potrzeby. Ponadto  uczestniczyli w swoich rejonach służbowych w festynach i imprezach plenerowych, 
gdzie promowali akcję „Czujny sąsiad” oraz „Poznaj swojego dzielnicowego”. Dzielnicowi prowadzili 
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rozpoznanie terenowe w zakresie infrastruktury w przydzielonym rejonie służbowym oraz wnioskowanie do  
właścicieli i administratorów budynków oraz Urzędu Miejskiego o właściwe oznakowanie oraz 
zagospodarowanie terenu. 

Mając na uwadze czas wakacyjnego rozluźnienia młodzi ludzie bardzo często mają styczność z grupami 
z różnych środowisk. Radomscy policjanci chcąc wyjść naprzeciw młodym ludziom poprzez uświadomienie 
nawiązali współpracę z Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. Pozyskane materiały 
rozpowszechniane były na spotkaniach z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. 

2) przykłady inicjatyw i współpracy z harcerstwem, organizacjami społecznymi, kościołami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w okresie wypoczynku letniego; 

Podczas Jarmarku Świętego Jana w Radomiu stanął Namiot bezpieczeństwa. Zorganizowany w ramach 
Dni Radomia program prezentowali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz znany aktor 
z serialu "M jak miłość" - Robert Moskwa. Komenda Miejska Policji w Radomiu oraz Urząd Miejski 
w ramach obchodów Dni Radomia zorganizowali specjalny pokaz dla kobiet. Zaproszono aktora Roberta 
Moskwę, który poza aktorstwem przygotowuje kampanię "Obroń się sama". W wielu miastach odbywają się 
lekcje samoobrony dla kobiet, a cykl plenerowych warsztatów nosi nazwę "Namiot Bezpieczeństwa". Taki 
namiot ustawiono w Radomiu tuż przed rozpoczynającymi się wakacjami. Panie, bez względu na wiek, 
mogły skorzystać z porad i krótkich lekcji pokazowych. Podczas szkolenia prezentowane były również 
najprostsze techniki obrony własnej, odpowiadające na sytuacje zagrożenia, których liczba wzrasta podczas 
wakacji. Panie mogły poznać mechanizmy działania napastnika, a także dowiedzieć się, czym jest pigułka 
gwałtu i jakie wiąże się z nią niebezpieczeństwo. 

Policjanci KMP w Radomiu brali udział w zabezpieczeniu XI Regat Kajakowych Osób 
Niepełnosprawnych organizowanych przez MOK Pionki na terenie stawu Górnego w Pionkach. W trakcie 
regat policjanci współpracowali z ratownikami WOPR. 

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego wszyscy policjanci otrzymali poleceniadotyczące 
zabezpieczenia terenów przyszkolnych, aby uniknąć niepożądanych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży 
oraz zainicjowanie i podjęcie działań profilaktyczno - prewencyjnych, zmierzających do zapewnienia 
bezpiecznego rozpoczęcia roku na terenie działania KMP Radom. 

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego policjanci KMP w Radomiu wystosowali Apel do dzieci, 
młodzieży, pedagogów oraz rodziców mający na celu uświadomienie oraz ograniczenie liczby przestępstw 
na jakie narażeni są nasi najmłodsi mieszkańcy miasta. Apel zostanie odczytany w kościołach. 

Policjanci KMP w Radomiu opracowali ulotkę zawierającą podstawowe zagadnienia związane 
z bezpiecznym rozpoczęciem roku szkolnego. Ulotka skierowana jest do rodziców. Ulotka została 
rozpowszechniona poprzez dzielnicowych w placówkach oświatowych. 

f) PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W RADOMIU 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w okresie przed wakacyjnym 
i wakacyjnym wdrożyła działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób 
wypoczywających na terenie Miasta Radomia. Przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze 
w czterech zgłoszonych placówkach z miasta Radomia, organizujących letni wypoczynek. Wszystkie 
uzyskały pozytywną opinię po usunięciu kilku drobnych nieprawidłowości w zabezpieczeniach 
przeciwpożarowych. 

Ponadto przekazywane były bieżące informacje rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego PSP 
w Radomiu do lokalnych mediów o zagrożeniach związanych z organizacją wypoczynku w miejscach do 
tego nie przeznaczonych. 

Szczególny nacisk położono na: 

- wypoczynek organizowany na dzikich kąpieliskach zlokalizowanych na stawach i rzekach, 

- problematykę wypoczynku nad wodą po spożyciu alkoholu, 

- brawurę i przecenianie własnych możliwości pływackich. 

Zszokowani tragicznymi zdarzeniami związanymi z utonięciami lub ciężkim kalectwem, jakiego 
doświadczyli w przeważającej większości młodzi ludzie, podczas skoku do wody na tzw. „główkę” 
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radomscy strażacy postanowili nagrać krótki spot telewizyjny przemawiający do wyobraźni ludzkiej, 
przestrzegający przed tego typu zabawą nad wodą. 

Do charytatywnego udziału w spocie udało się im nakłonić znanego aktora i reżysera, Jerzego 
Bończaka. Ponadto, do produkcji przyłączyło się Środowisko Lekarskie Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Zdeterminowani powagą zagadnienia, udało  się im namówić do udziału 
w filmie osobę, która 13 lat temu skoczyła do wody na „główkę”. Osoba ta, podczas skoku uszkodziła 
kręgosłup i od tamtego czasu leży sparaliżowana w łóżku. Dziś chce zrobić wszystko, aby przestrzec 
przed takim zachowaniem inne osoby. 

Wspólnie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Państwowa Straż Pożarna przystąpiła do akcji 
prewencyjnej polegającej na popularyzacji spotu. Udało się im wyemitować materiał w TVP 
Warszawa. Ponadto wyprodukowali około 1000 płyt z nagranym reportażem i kilkoma wersjami spotu. 
Płyty rozesłano do wszystkich urzędów województwa Mazowieckiego z prośbą o zamieszczenie 
materiału na stronach internetowych. Ponadto film trafił do redakcji lokalnych 
mediów z terenu całego województwa. 

Przykładem lat poprzednich w czerwcu zorganizowany został Piknik Strażacki nad zalewem na 
osiedlu Borki, którego priorytetowym celem było propagowanie ogólnie rozumianego bezpieczeństwa. 
Szacujemy, że w tym roku odwiedziło nasz festyn około 5.000 tysięcy osób. Poprzez zabawę 
prezentowano bezpieczne zasady postępowania podczas letniego wypoczynku. Jak co roku, 
przygotowano wiele pokazów i konkursów, w których można było wygrać cenne nagrody. Symulując 
działania ratownicze w różnego rodzaju zdarzeniach, pokazano jakie skutki niesie za sobą pływanie na 
niestrzeżonych kąpieliskach, po spożyciu alkoholu oraz przecenianie własnych możliwości 
pływackich. Szczególny nacisk położono na pokazy związane z udzielaniem 
pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach związanych z utonięciem, utratą przytomności 
i zatrzymaniem akcji krążeniowo-oddechowej. Prezentowano jak zachować się w czasie zagrożenia lub 
wypadku oraz jak prawidłowo alarmować służby ratownicze. Wszyscy chętni mogli spróbować jak 
skutecznie prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową oraz jak prawidłowo zaopatrzyć ranę lub 
złamanie. 

W czerwcu w ramach kampanii „Bezpieczna Kąpiel” radomscy strażacy wzięli udział 
w spotkaniu zorganizowanym nad zalewem w Domaniowie. Ponadto PSP w Radomiu czynnie 
uczestniczyła w III Pikniku Naukowym zorganizowanym w Radomiu. W trakcie spotkań propagowano 
zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą w okresie wakacyjnym. Strażacy zaprezentowali techniki 
poszukiwania osób zaginionych w wodzie. Zorganizowano pokazy akcji ratowania tonących oraz 
uwalniania ludzi z wraku samochodu. 

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Radomiu przygotowane były na przyjmowanie dzieci i młodzieży w siedzibach Jednostek 
Ratowniczo-Gaśniczych. Najczęściej grupy z radomskich przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów odwiedzały Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze 
w maju i czerwcu bieżącego roku. Podczas tych wizyt, radomskich strażaków odwiedziło ponad pół 
tysiąca osób. Ponadto przyjęliśmy zaproszenia do uczestnictwa w ponad 110 imprezach sportowo-
rekreacyjnych i pokazach organizowanych przez lokalne społeczności. W trakcie spotkań strażacy 
prezentowali sprzęt ratowniczo-gaśniczy będący w posiadaniu tut. Komendy. Podczas spotkań 
poruszano problematykę bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów wodnych na przykładzie 
doświadczeń z działań PSP. 

g) WYDZIAŁ EDUKACJI SPORTU I TURYSTYKI UM W RADOMIU 

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2012” dotyczącej zagospodarowania  czasu wolnego dzieci 
i młodzieży podczas letniej przerwy wakacyjnej Wydział Edukacji Sportu i Turystyki podjął następujące 
działania: 

1) Zorganizowano w n/w szkołach  półkolonie oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas wakacji tj.: 

– w czternastu placówkach (PSP Nr: 1, 3, 6, 9, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 33, PG Nr 5 i MDK) - półkolonie 
w terminie od 02.07.2012 r. do 31.08.2012 r. Z tej formy wypoczynku skorzystało około 1.100 dzieci 
i młodzieży. W ramach półkolonii prowadzono zajęcia w następujących formach: gry i zabawy świetlicowe, 
konkursy, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia do kina, teatru, muzeum, na basen, krajoznawcze wycieczki 
autokarowe i inne; 
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– Zespół Szkół Integracyjnych i Klub Jeździecki CWAŁ - obóz w Karpówce z nauką jazdy konnej dla 70 
uczestników; 

– Zespół Szkół Muzycznych - zajęcia m.in. w formie warsztatów muzycznych dla 135 uczniów szkoły 
muzycznej; 

– Ogródek Jordanowski przy ul. Śniadeckich - różnorodne zajęcia dla grupy 150 dzieci. 

2) Placówki organizujące półkolonie i inne zajęcia złożyły stosowną dokumentację w Wydziale Edukacji Sportu 
i Turystyki UM Radom oraz w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. 

3) Na zorganizowanie wyżej wymienionych form wypoczynku Gmina Radom przeznaczyła 
środki w wysokości około 265 tys. zł. 

4) W związku z wypoczynkiem podczas wakacji, organizowanym przez podległe 
placówki, o miejscach i terminach zajęć poinformowano następujące instytucje: Policja, Straż Miejska, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Sanepid, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wzorem lat ubiegłych 
pracownik WESiT we współpracy ze Strażą Miejską przeprowadził kontrole organizacji półkolonii i zajęć dla 
dzieci i młodzieży. 

5) Informacje na temat placówek organizujących Akcję LATO 2012 zostały przekazane do wiadomości 
publicznej: informacja rozpowszechniona w szkołach oraz w Internecie m. in. na stronie internetowej miasta 
Radomia. 

h) POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w ramach akcji ,,Bezpieczne Wakacje 2012" 
prowadził kompleksowe działania w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na terenie objętym 
nadzorem. Ogółem pracownicy Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Radomiu przeprowadzili 
w tym zakresie 311 kontroli, w tym 170 piaskownic. 

Ze zorganizowanych form wypoczynku w okresie wakacyjnym skorzystało 1.782 dzieci i młodzieży 
powiatu radomskiego, ogółem funkcjonowało 44 turnusy letniego wypoczynku. Wszystkie turnusy 
w trakcie trwania wypoczynku zostały skontrolowane przez przedstawicieli Sekcji Higieny Dzieci 
i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu. 

W czasie wakacji dzieci i młodzież korzystały z następujących zorganizowanych form wypoczynku: 

- kolonie - 1turnus, 80 uczestników w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko, 

- obozy pod namiotami ze stałą infrastrukturą komunalną - 2 turnusy, 31 uczestników, - obóz konny 
w Karpówce gm. Pionki, organizator - Zespół Szkół integracyjnych w Radomiu ul. Wierzbicka 81/83, 

- półkolonie - w miejscu zamieszkania – 4 turnusów, 67  uczestników. 

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży nie stwierdzono funkcjonowania tzw. 
dzikich placówek. 

W trakcie trwania wypoczynku pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży szczególną uwagę 
zwracali na odpowiednie warunki sanitarno - higieniczne i techniczne placówek oraz o odpowiednie 
warunki zakwaterowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie: 

- stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia, 

- wystarczającą ilość bieżącej ciepłej i zimnej wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym, 

- właściwe urządzenia do gromadzenia odpadów i ścieków, 

- właściwy stan techniczny urządzeń do sportu i rekreacji. 

W placówkach limit miejsc nie został przekroczony. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych 
zostały zachowane. Stan zdrowia uczestników wypoczynku był dobry; chorób, wypadków oraz zatruć 
pokarmowych nie odnotowano. W 1 przypadku-dot. półkolonii w Muzeum Wsi Radomskiej ul. 
Szydłowiecka 30; organizator: Marakasy.pl Radom odnotowano uraz (pęknięcie kości przedramienia), 
po udzieleniu pomocy lekarskiej dziecko wróciło na półkolonię. 

W trakcie trwania letniego wypoczynku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Radomiu nie wydawał decyzji dotyczących uchybień i nieprawidłowości. Mandatów karnych nie 
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nałożono. Organizatorzy wypoczynku przestrzegali zasad higieny zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Prowadzone były zintegrowane działania z jednostkami samorządowymi i innymi 
służbami w ramach akcji ,,Bezpieczne Wakacje 2012". Przeprowadzono 2 wspólne kontrole 
z przedstawicielem Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu oraz 13 kontroli z przedstawicielami 
Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - dot. form w miejscu zamieszkania. Celem propagowania 
prowadzonych działań, skierowanych na zapewnienie bezpiecznego letniego wypoczynku, prowadzona 
była współpraca z lokalnymi mediami za pośrednictwem rzecznika prasowego stacji. Kontrole 
sanitarne w placówkach wypoczynku prowadzone były kompleksowo. Sekcja Higieny Żywności 
Żywienia i Przedmiotów Użytku przeprowadziła 14 kontroli, w tym 10 wspólnych z Sekcją Higieny 
Dzieci i Młodzieży. Pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży współpracowali również z Sekcją 
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, uczestnicząc w 18 wspólnych kontrolach. 

Podczas kontroli prowadzonych przez przedstawicieli Sekcji HŻŻIPU stwierdzono, że: 

1) Żywienie dzieci i młodzieży przebiegało z zachowaniem bezpieczeństwa żywienia i żywności, W produkcji 
i na zapasie magazynowym nie stwierdzono środków spożywczych po upływie terminu przydatności do 
spożycia lub daty minimalnej trwałości. 

2) Jadłospisy były urozmaicone, potrawy nie powtarzały się, posiłki zróżnicowane pod względem 
organoleptycznym (barwa, smak i zapach). 

3) Bieżący stan sanitarny i higieniczny we wszystkich skontrolowanych zakładach był zachowany. 

W jednym przypadku - kontrola interwencyjna w restauracji ,,Leśnej" w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym 
w Jedlni Letnisko, ul. Płużańskiego 30, w której żywiły się dzieci z kolonii, dotyczyła nieprawidłowości 
w żywieniu - zalecono ograniczenie potraw smażonych na korzyść potraw duszonych i gotowanych. 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia prowadziła działania profilaktyczne w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym poprzez przesłanie płyt CD do placówek organizujących letni 
wypoczynek  dla dzieci i młodzieży na terenie nadzorowanym przez PSSE o tematyce: 

- profilaktyka chorób zakaźnych (meningokoki, salmonelloza, toksokaroza, bąblowica), 

- profilaktyka zatruć pokarmowych, 

- profilaktyka a antytytoniowa, 

- profilaktyka dotycząca narkotyków, 

- profilaktyka chorób odkleszczowych, 

- profilaktyka poprzez szczepienia ochronne, 

- lekooporność, 

- zasady bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, kąpieli wodnych, słonecznych, 

- bezpieczne grzybobranie, 

- higiena osobista, 

- profilaktyka dotycząca HlV/AlDS. 

W ramach akcji ,,Bezpieczne Wakacje" przedstawiciele Sekcji Higieny Komunalnej przeprowadzili 
8 kontroli w obiektach sportowych (hala sportowa, stadiony, boiska). Wydano 15 postanowień na 
organizowanie imprez masowych. Organizatorzy przestrzegali wymagań zawartych ustawie z dnia 20 
marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.504 z późn. zm.). 

Obiekty sportowe kontrolowane zgodnie z harmonogramem. Obiekty utrzymane w dobrym stanie 
sanitarno - technicznym i higienicznym. W sierpniu został oddany do użytku stadion przy ul. 
Narutowicza 9. 

W sezonie letnim 2012r. zostały zgłoszone następujące kąpieliska i miejsca wykorzystywane do 
kąpieli: 
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- kąpielisko  ,,Borki" od ul. Krasickiego 78 w Radomiu - przeprowadzono 3 kontrole sanitarne, dokonano 
2 poborów próbek wody do badania oraz ,,Borki" od ul. Bulwarowej w Radomiu - przeprowadzono 
3 kontrole sanitarne, dokonano 2 poborów wody do badania. Od dnia 17 lipca 2Ol2 r. kąpieliska wyłączone 
z użytkowania ze względu na zakwity sinic oraz nieakceptowaną barwę. 

Miejsca wykorzystywane  do kąpieli: 

- Iłża ul. Orła Białego 3 - przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 3 poborów wody do badania. 1raz 
w ciągu trwania sezonu obowiązywał tymczasowy zakaz kąpieli ze względu na przekroczenia 
bakteriologiczne, 

- Siczki ul. Nadrzeczna - przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 2 poborów wody do badania. Od 
4lipca br. Obowiązuje zakaz kąpieli ze względu na zakwity sinic, 

- Pionki ,,Górny Staw" ul. Polna - przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 5 poborów próbek wody. 
W ciągu sezonu 1 raz obowiązywał tymczasowy zakaz kąpieli ze względu na zakwity sinic. 

W ciągu sezonu wydano 15 komunikatów o jakości wody w kąpieliskach i miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli. Ośrodki znajdujące się przy kąpieliskach odpowiednio przygotowane do 
sezonu. Piasek na plażach wizualnie czysty. 

Na terenie Radomia znajduje się 6 basenów kąpielowych oraz 1 w Pionkach. Są one czynne przez cały 
rok, z zaplanowaną raz w roku przerwą techniczną. Baseny zasilane są wodą wodociągową krążącą 
w obiegu zamkniętym, woda poddawana jest procesowi uzdatniania i dezynfekcji. Od 2011r. woda 
w basenach badana jest na zlecenie właściciela obiektu. Jakość wody w basenach w Radomiu nie budziła 
zastrzeżeń. W lipcu 2012 r. unieruchomiony został basen w Pionkach ze względu na złą jakość 
bakteriologiczną wody. Pobrane ponownie próbki wody pozwoliły na jego uruchomienie. 

Kontrole sanitarne przeprowadzane były zgodnie z harmonogramem oraz w ramach interwencji 
mieszkańców. Ilość kontroli – 3. 

W ramach kontroli transportu publicznego przeprowadzono 3 kontrole sanitarne pociągów i 10 kontroli 
sanitarnych autobusów, Pociągi wyposażone w pojemniki na odpady komunalne, utrzymane czysto. 
W toaletach pociągów zapewniona woda, środki higieniczne, pojemniki na odpadki. Dworzec PKP 
w Radomiu do czasu remontu działa w pomieszczeniach zastępczych, sanitariaty czyste, dezynfekowane 
na bieżąco. W Pionkach odnowiono poczekalnię dworcową. 

Dworzec PKS – stan sanitarno-porządkowy nie budzi zastrzeżeń. W sprawie autobusów PKS wysłano 
pismo interwencyjne do prezesa PKS w Radomiu. W trakcie kontroli sanitarnych w części z nich 
stwierdzono uchybienia natury sanitarno-porządkowej. Na dworcu w lłży odnowiono poczekalnię 
i sanitariaty oraz ławki przy stanowiskach autobusowych, ponadto kontrolowano piaskownice i place 
zabaw dla dzieci. Kontrole akcyjne piaskownic prowadzono w ciągu trwania całego sezonu letniego. 
Skontrolowano 17O piaskownic. Piasek w nich został wymieniony przed sezonem i był uzupełniany lub 
wymieniany w razie potrzeby w trakcie trwania sezonu. Piaskownice w większości położone na placach 
zabaw. Część placów ogrodzono. Piaskownice i urządzenia zabawowe w dobrym stanie sanitarnym. 

W czasie sezonu letniego Sekcja Higieny Komunalnej przeprowadziła 208 kontroli sanitarnych, w tym 
skontrolowano 17O piaskownic. 

Wnioski i podsumowania 

1) Wypoczynek we wszystkich skontrolowanych obiektach przebiegał bezpiecznie, bez zakłóceń. 

2) Ogólne warunki sanitarno - higieniczne w skontrolowanych placówkach letniego wypoczynku nie budziły 
zastrzeżeń. 

3) Zaniechanie procedury, związanej z kwalifikacją obiektu, nie daje możliwości oceny warunków sanitarno - 
higienicznych oraz technicznych przed rozpoczęciem turnusu. Wypracowana dotychczas forma zgłaszania 
przez organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży drogą kancelaryjną była jednoznaczna i nie budziła 
wątpliwości. Kontrola sanitarna w trakcie trwania turnusu (najczęściej 7 lub14 dni) uniemożliwia 
wyegzekwowanie decyzji dot. np. stanu technicznego obiektu, ew. zajęcie jednoznacznego stanowiska 
w przypadku skromnych warunków związanych np. z wyposażeniem, czy też zapewnieniem bazy 
o odpowiednich standardach. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 23Id: 1D1CAE9E-25CA-4138-A6B5-B3BE3481694D. Uchwalony



4) Piaskownice w większości położone na placach zabaw. Część placów ogrodzono. Piaskownice i urządzenia 
zabawowe w dobrym stanie sanitarnym. 

Wnioski i zalecenia: 

1) W celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku na ulicach miasta Radomia Straż Miejska ponownie 
przeanalizuje miejsca najbardziej zagrożone pod względem przestępczości i w miejsca te skieruje 
odpowiednią ilości patroli. 

2) 

a) Rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu w porozumieniu z Rzecznikiem 
Prezydenta Miasta Radomia przygotują i podadzą do publicznej wiadomości informację  dotyczącą 
możliwości bezpośredniego telefonicznego zgłoszenia (tel. 48/3608679 i tel. kom. 501 539 906) awarii  
oświetlenia ulic miasta Radomia do MZDiK, który podejmie stosowne  działania naprawcze w tym 
temacie. 

b) Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji  przygotuje wykaz ulic, na których  następuje nagminne  
niszczenie przystanków komunikacji miejskiej i przekaże do Policji i Straży Miejskiej. W celu 
przeciwdziałaniu aktom wandalizmu w miejsca te w/w służby  skierują  większą ilość patroli. 

c) W celu zwiększenia szybkości reakcji na zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów  komunikacji 
miejskiej,  Rzecznik Straży Miejskiej  nawiążę kontakt z Rzecznikiem Prezydenta  Miasta Radomia 
i wspólnie opublikują na stronach internetowych: Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz podadzą 
do publicznej wiadomości  informację dotyczącą  możliwości przesyłania wiadomości  sms na nr 604-
345-986 z prośbą o podjęcie interwencji  tzw. „ Sms interwencyjny”. 

3) Policja i Straż Miejska w celu zmniejszenia przestępczości nieletnich rozważy możliwość ścisłej 
współpracy w realizowanym przez Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” podprogramie „Przyjazna 
szkoła”. 

4) Z uwagi na  bardzo dużą ilość założonych tzw. „Niebieskich Kart” i trudności w ich terminowej 
realizacji, w trybie pilnym wiceprezydent miasta Radomia zorganizuje w miesiącu wrześniu 2012 roku 
spotkanie: z Dyrektorem  Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Dyrektorem Wydziału Zdrowia 
i Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego, na którym  zostaną wypracowane zmiany w zakresie 
przyśpieszenia  procedur  rozpatrywania i realizacji w/w Kart. 

5) Powiatowy Inspektor Sanitarny przygotuje zbiorczą informację na temat efektów realizacji projektu 
„Odświeżamy nasze miasta”. Informacja ta zostanie umieszczona przez rzecznika Prezydenta Miasta 
Radomia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

6) Zobowiązuję wszystkie podmioty i instytucje zajmujące się problematyką zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji oraz realizujący  zadania związane z edukacją dzieci 
i młodzieży do nadesłania sprawozdania z podejmowanych działań „Bezpieczne Wakacje” do 
Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa w wersji papierowej i na email sbm@umradom.pl. W/w 
informacja zbiorcza zgodnie z wytycznymi  opracowana przez Wydział Ochrony Urzędu Miejskiego 
w Radomiu zostanie przesłana do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody 
Mazowieckiego w wskazanym terminie do 15 września 2012 roku. 

IV. Zadania IV kwartału : 

1) Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji poinformował, że 
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku nastąpił wzrost liczby nieletnich ujawnionych zażywających 
środki odurzające. 

W I półroczu 2012 roku  ujawniono: 

- 106 przypadków posiadania przez uczniów środków psychoaktywnych, 

- 7 przypadków handlu środkami odurzającymi, 

- 14 przypadków udzielenia przez uczniów środków odurzających innej osobie, 

- 34 uczniów sprawców przestępstw narkotykowych. 

W celu przeciwdziałania temu ujemnemu zjawisku policjanci podjęli szereg działań o charakterze 
prewencyjno-profilaktycznym polegających na: 
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- kontroli szkół i placówek, 

- prowadzeniu rozmów profilaktyczno-wychowawczych z małoletnimi oraz opiekunami, 

- udziału w spotkaniach z nauczycielami, pedagogami, rodzicami młodzieży szkolnej. 

Komendant Straży Miejskiej poinformował członków Komisji, że od 1 stycznia do 30 września 2012 
roku pracownicy Straży Miejskiej podjęli szereg działań prewencyjnych w placówkach oświatowych 
związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmu w szkołach. Miedzy innymi podjęli takie 
działania jak: 

- skontrolowano na zasadzie wielokrotności 13 057 szkół i terenów przyszkolnych, 

- przeprowadzono 43 rozmowy dyscyplinujące z uczniami, 

- udzielono 5 asyst przy wywiadach środowiskowych, 

- przekazano 2 informacje do Policji o posiadaniu narkotyków przez uczniów, 

- podjęto 3 interwencje w stosunku do uczniów będących pod wpływem alkoholu. 

2) Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Radomiu, poinformowała, że  na działalność 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Miejski w Radomiu 
przeznaczył  łącznie 3 900 000 zł. Z tego między innymi przeznaczono n/w kwoty na następujące działania: 

- dofinansowanie programu przeciwdziałaniu narkomanii-80 000 zł, 

- dofinansowanie Policyjnej Izby Zatrzymań -360 000 zł, 

- dofinansowanie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywanie 

problemów alkoholowych 107 500 zł, 

- dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Poradni Leczenia Uzależnień 

przy ul. Tochtermana 1 – 100 000 zł, 

- dofinansowanie programu terapeutycznego dla dzieci alkoholików-19 940 zł, 

- zakup paczek  świątecznych dla dzieci z rodzin patologicznych-5412 zł. 

3) Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji poinformował, że w okresie od 1 stycznia do 30 
września 2012 roku w Policyjnej Izbie Zatrzymań  osadzono ogółem 2037 osób, w tym do wytrzeźwienia 460 
osób. W celu zapewnienia właściwego nadzoru i bezpieczeństwa osób zatrzymanych  zainstalowano 
w pomieszczeniach monitoring (20 kamer) oraz przeprowadzono remont tych pomieszczeń. Przeprowadzone 
kontrole: funkcjonowania Policyjnej Izby Zatrzymań dotycząca przestrzegania procedury prawnej przez 
sędziego penitencjarnego oraz inspekcji sanitarnej nie ujawniła niedociągnięć i nieścisłości.  W/w okresie nie 
zanotowano również wydarzeń nadzwyczajnych. 

4) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Radomiu poinformował, że 
w zakresie zadań realizowanych w w/w Wydziale występują 4 główne obszary działania tj.: 

- zdarzenia w których jest organizowana pomoc socjalno – bytowa dla mieszkańców związana z różnego 
rodzaju zagrożeniami. W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku na terenie miasta 
Radomia zaistniało 7 zagrożeń , w których interwencje podejmował w/w Wydział tj.: 

- 5 pożarów domów 

- 2 lokalne podtopienia. 

- zagrożenia związane z toksycznymi środkami przemysłowymi. 

Na terenie  miasta Radomia znajdują się zakłady, które stosują w procesie technologicznym substancje 
chemiczne, a tym samym w razie awarii stwarzają potencjalne zagrożenie dla pracowników jak 
i okolicznej ludności. Do zakładów tych zaliczyć można: 

- Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol –amoniak 3,5 tony 

- Radomska Fabryka Farb i Lakierów –substancje łatwopalne -129 ton 

- Gomar -Chłodnie- amoniak 4,5 tony 
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- Techmatik – amoniak 4 tony 

W omawianym okresie czasu wydarzył się jeden wypadek (rozszczelnienie beczki) w wyniku, którego 
został poszkodowany 1 pracownik. 

- zagrożenia atakami terrorystycznymi - w omawianym okresie czasu zdarzeń tego typu na terenie miasta 
Radomia nie odnotowano. 

- zagrożenia związane z katastrofami budowlanymi. 

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2012 roku na terenie miasta Radomia odnotowano zawalenie 
się ściany i stropu w dwóch pustostanach. Poszkodowanych osób nie było. 

Niezależnie od w/w działań Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  prowadzi szkolenia 
edukacyjne z zakresu powszechnej samoobrony gdzie między innymi z tej tematyki przeszkolono 500 
osób, ponadto opracowano ulotki dotyczące instrukcji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, którą 
rozpowszechniono wśród mieszkańców miasta Radomia. 

5) Zastępca Komendanta Miejskiego Policji przedstawił propozycje wprowadzenia Rządowego Programu  
Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” i dostosowanie go do potrzeb 
miasta Radomia. Celem tego programu jest wzrost realnego bezpieczeństwa w mieście, zapobieganie 
przestępczości i aspołecznych zachowań oraz zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz 
organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej. Komisja Bezpieczeństwa przyjęła założenia Programu 
i zdecydowała wprowadzić Program „Razem Bezpieczniej” na lata 2013-2015, który będzie opracowany 
i realizowany przez Straż Miejską w Radomiu. Skład osobowy instytucji opracowujący Program będzie 
powołany Zarządzeniem Prezydenta natomiast sam Program zostanie wprowadzony do realizacji uchwałą Rady 
Miejskiej w Radomiu. 

Wnioski i zalecenia: 

1) Policja i Straż Miejska niezależnie od dotychczasowych działań prewencyjnych dotyczących 
przeciwdziałania zagrożeniom alkoholizmu i narkomanii w szkołach  dodatkowo wspólnie ze 
Stowarzyszeniem „Bezpieczne Miasto” w ramach prowadzonego podprogramu „ Przyjazna  Szkoła” 
zorganizują w radomskich szkołach gimnazjalnych konkurs rysunkowy z nagrodami  na temat 
szkodliwości spożywania  alkoholu i narkotyków. 

2) Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu zobowiąże wszystkie 
placówki oświatowe w Radomiu do zapoznania się z Raportem pt .” Picie alkoholu i używanie 
narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Radomia", opracowanego przez Instytut Psychologii 
Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Link do 
strony: http://www.radom.pl/data/other/radom_espad_2011_final.fin.pdf. 

3) Komendant Straży Miejskiej przeprowadzi konsultacje społeczne z instytucjami zajmującymi się 
problematyką bezpieczeństwa i powoła Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia grupę inicjatywną do 
opracowania  Programu „Razem Bezpieczniej” na lata 2013-2015. Opracowany i dostosowany Program 
„Razem Bezpieczniej” dla potrzeb miasta Radomia  zostanie wprowadzony do realizacji uchwałą Rady 
Miejskiej w Radomiu. 

W dniu 28-11-2012 roku w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu odbyły się konsultacje społeczne 
z przedstawicielami radomskich instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. W/w konsultacje 
zakończyły się wnioskiem o nie powoływanie programu „Razem Bezpieczniej”, ponieważ zdaniem tych 
instytucji jest to zbędne powielanie realizacji ich zadań statutowych, a sporządzanie dodatkowej statystyki 
jest zbędne i niecelowe. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia zrealizowała wszystkie punkty planu rocznego 
na 2012r. Materiały źródłowe dotyczące wykonania poszczególnych zadań znajdują się w dokumentacji 
prowadzonej przez komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Radomiu – Wydział Ochrony. 
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