
UCHWAŁA NR LV/496/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 

2019-2023" za 2020 rok 

Na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje: 
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023" za 2020 rok 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. 
 
   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Radomiu 

 
 

Kinga Bogusz 
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Załącznik do uchwały Nr LV/496/2021 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 29 marca 2021 r. 

SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI „POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI 
ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

NA LATA 2019 – 2023” ZA 2020 ROK 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przygotowała i wdrożyła 
do realizacji „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023”, co stanowi wypełnienie zapisu 
art. 38 a ust. 2 pkt 3 ww. ustawy. „Program” ten został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 
XXI/187/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego oraz rozesłany do podmiotów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. 

Deklarację do realizacji w/w Programu, a w związku z tym swoje sprawozdanie złożyło 26 
podmiotów realizujących ustawowe zadania z zakresu bezpieczeństwa - załącznik nr 1 oraz 57 szkół 
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. Wśród nich 
było 16 przedszkoli, 17 szkół podstawowych, 4 zespoły szkolno-przedszkolne, 8 liceów 
ogólnokształcących, 7 zespołów szkół zawodowych oraz 5 szkół i placówek oświatowych innego typu. 
W celu uniknięcia powtarzania sprawozdania z każdej szkoły (dwukrotnie zwiększyłoby to ilość stron 
sprawozdania i w znacznym stopniu zmniejszyłoby jego czytelność) posegregowano realizowaną 
tematykę w zakresie bezpieczeństwa wskazując w sprawozdaniu tematykę prowadzonych działań 
z zakresu bezpieczeństwa, którą opisano w ww. „Programie” pod hasłem "Szkoły”. Szczegółowy 
wykaz placówek biorących udział w realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023” przedstawia 
załącznik nr 2 do ww. sprawozdania. 

W ramach „Programu” w 2020 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 
I.  BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA: 
1. Komenda Miejska Policji w Radomiu. 

W ramach realizacji programu podjęła następujące przedsięwzięcia: 
Przez miesiąc trwał konkurs, w którym mieszkańcy Radomia i powiatu radomskiego mieli 

możliwość wyłonienia najpopularniejszego dzielnicowego. Celem konkursu było przybliżenie sylwetek 
dzielnicowych oraz podniesienie społecznego zaufania do tych funkcjonariuszy. Zainteresowani 
konkursem mogli głosować na dzielnicowych ze swojego rejonu przy pomocy przygotowanych ankiet. 
Po przeliczeniu wszystkich głosów okazało się, że w opinii mieszkańców Radomia najbardziej 
aktywną osobą w podejmowaniu działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w swoim rejonie 
służbowym została i otrzymała I miejsce - mł. asp. Beata Tarka z KP I, II miejsce - asp. sztab. Robert 
Orzechowski z KP III i III miejsce - asp. Tomasz Klimek z KP I. 

W dniu 30 czerwca asp. sztab. Kamila Adamska z WP KMP w Radomiu nagrała audycję w Radiu 
Plus dotyczącą bezpiecznych zachowań podczas tegorocznych wakacji, gdzie zostały poruszone 
tematyki z obszaru: 

a)  przeciwdziałania włamaniom do domów/mieszkań, 
b)  wypoczynku osób przebywających na terenach wodnych i przywodnych, 
c)  informacji dotyczących konkursu „Artstyczny przewodnik”, 
d)  odpowiedniego zabezpieczenia swojego mienia podczas okresu wakacyjnego, 
e)  bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, 
f)   bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie trwających wakacji, 
g)  bezpieczeństwa na drodze,  
h)  punktów kontroli autokarów, 
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i)  numerów alarmowych, 
j)  rozpowszechniania stron i linków, gdzie można zapoznać się z obowiązującymi zasadami i przepisami 
dotyczącymi bezpiecznego wypoczynku. 

Audycja rozpowszechniana była przez cały okres wakacyjny. 
Już po raz 13 radomscy policjanci oraz przedstawiciele różnych środowisk zapraszani byli przez 

Prezydenta Miasta Radomia do wspólnego malowania bombek, z których cały dochód został 
przekazany na szczytny cel. W 2020 roku ze względu na pandemię wspólne malowanie bombek 
nie odbyło się w tradycyjnej formie. Każdy z uczestników otrzymał wcześniej zestaw do wykonania 
ozdoby choinkowej od pracowników Łaźni-Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii. 
Licytacja bombek odbyła się w dniach 18-20 grudnia na stronie www.radom.pl. Dodatkowo Caritas 
Diecezji Radomskiej uruchomił specjalne konto, na które można było wpłacać darowizny na pomoc 
Natalii (wszystkie informacje dotyczące przekazania wpłat na stronie facebook naszego miasta). Cały 
dochód został przekazany przede wszystkim na pionizator i rehabilitację czteroletniej Natalki Anioł, 
cierpiącej na czterokończynowe porażenie dziecięce. Policyjną bombkę wykonał Naczelnik Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu st. asp. Ernest Wojciechowski. W omawianym roku 
policyjna bombka została wylicytowana za 350 złotych. 

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku Komenda Miejska Policji w Radomiu dokonała 
zabezpieczenia 32 imprez masowych w tym: 

- masowych imprez sportowych z wyłączeniem piłki nożnej - 25; 
- masowych imprez rozrywkowo- artystycznych - 3;  
- meczów piłki nożnej - 4, w tym meczów piłki nożnej o podwyższonym ryzyku - 3; 

Ponadto na terenie działania KMP w Radomiu w ocenianym okresie zabezpieczono 
66 zgromadzeń.  

Prowadzano bieżące rozpoznanie operacyjne w celu typowania sprawców awantur oraz 
pozyskiwania informacji o wszelkich zamiarach zakłócenia ładu i porządku publicznego na trasach 
przejazdu kibiców oraz w miejscu odbywania się meczy. Przeglądane były strony internetowe i media 
społecznościowe związane ze środowiskami kibolskimi. Prowadzono działania mające na celu 
wykluczenie przemocy na stadionach piłkarskich. Policjanci WK KMP brali udział w ustalaniu, 
zatrzymywaniu osób, które łamały prawo i zakłócały ład i porządek na meczach piłkarskich. 

Na terenie KMP w Radomiu 5 kibiców zostało objętych zakazem wstępu na imprezy masowe, 
w tym 1 ze stawiennictwem w jednostkach Policji.  

W celu wyeliminowania zdarzeń z udziałem radomskich kibiców kładziono również nacisk na 
monitorowanie ich podczas meczów wyjazdowych, co spowodowało, iż w 2020 roku nie odnotowano 
zdarzeń naruszających porządek prawny w trakcie przejazdów i meczów wyjazdowych z udziałem 
kibiców. W ocenianym okresie większość imprez sportowych odbyło się bez udziału kibiców ze 
względu na ustanowione ograniczenia związane z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem 
SARS-CoV-2, co przełożyło się na znaczne zmniejszenie wykorzystanych sił i środków do ich 
zabezpieczenia w porównaniu do roku ubiegłego. 

W związku z powyższym współpracowano z innymi komórkami i jednostkami Policji. Prowadzono 
bieżące rozpoznanie osób z grup kibicowskich związanych z klubami Radomiak Radom, Broń 
Radom, Cerrad Czarni Radom, HydroTruck Radom oraz Radomka Radom. 

2. Straż Miejska w Radomiu. 
Straż Miejska w Radomiu prowadziła bieżącą analizę zagrożeń bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Miasta Radom. W miejsca, w których zarejestrowano zwiększoną ilości interwencji, w tym wykroczeń 
drogowych, porządkowych oraz innych dyslokowane były patrole zarówno piesze jak 
i zmotoryzowane. W celu lepszej znajomości terenu pod kątem wykroczeń funkcjonariusze utrzymują 
stały kontakt z mieszkańcami, szkołami oraz instytucjami. Ponadto o wszelkich zaistniałych 
zagrożeniach mieszkańcy są informowani na bieżąco za pomocą lokalnych mediów oraz usługi 
SISMS. W roku 2020 Straż Miejska otrzymała 3095 interwencji od operatorów monitoringu, co 
pozwoliło znacząco wpłynąć na wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz ład i porządek publiczny. 
Funkcjonariusze podczas kontroli sprawdzali również poziom oznakowania dróg zarówno publicznych 
jak i wewnętrznych, a o zauważonych nieprawidłowościach informowali zarządcę drogi. Podczas 
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czynności służbowych sprawdzane były również oznakowania budynków pod kątem numeru posesji. 
W ciągu roku Straż Miejska w porozumieniu z Komendą Miejską Policji oraz organizatorami imprez 
masowych prowadziła działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa na przedmiotowych 
imprezach. 

3. Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
a) Referat Bezpieczeństwa: 

W siedzibie Urzędu Miejskiego funkcjonuje całodobowe Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, które pełni funkcję zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania 
kryzysowego oraz prowadzenia działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem 
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta Radomia. Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony na bieżąco informował mieszkańców Radomia o wszelkiego rodzaju 
zagrożeniach poprzez umieszczanie komunikatów i ostrzeżeń na stronie internetowej Miasta. 

W 2020 r. Pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa, 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony uczestniczyli w następujących zdarzeniach: 

L.p. Data Rodzaj zdarzenia  MCZK - Podjęte działania/użyte środki 
1 21.01 Rozszczelnienie zbiornika w 

Zbyszko Company S.A. 
Ewakuacja pracowników, 1 osoba poszkodowana 
- przewieziona do szpitala. 

2 27.01 Pożar w budynku przy ulicy 
Biegunowej 17 

Samoewakuacja 2 osób z miejsca pożaru. 

3 04.02 Wyciek substancji ropopochodnej 
do rzeki Mleczna na wysokości ul. 
Maratońska, Mączna  

KM PSP – zabezpieczyła miejsce zdarzenia prze 
ułożenie bel słomy, Pracownicy Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wodociągów 
Miejskich pobrały próbki wody do badania .  

4 04.05 Ujawnienie niewybuchu w 
kamienicy przy ulicy Słowackiego 
25 

Podczas remontu odnaleziono niewybuch. 
Ewakuacja 24 osób – zabezpieczony autokar dla 
ewakuowanych. 34 Patrol rozminowania 
zabezpieczył i zabrał niewybuch. 

5 01.06 Ujawnienie niewybuchu w bloku 
mieszkalnym przy ulicy Marii Gajl 
33 

Z 4 bloków mieszkalnych ewakuowano 300 
mieszkańców, zadysponowano 2 autokary MPK 
dla ewakuowanych ludzi, 34 Patrol rozminowania 
zabezpieczył i zabrał niewybuch 

6 24.06 Stan zagrożenia zalaniem budynku 
mieszkalnego przy ulicy Konopnej 
14 

Zadysponowano piach i worki na piach do 
dyspozycji mieszkańców zagrożonej posesji. 

7 25.06 Zalanie posesji i domu przy ulicy 
Zajęczej 41 

Podtopienie budynku – stan budynku groził 
zawaleniem - sprawa przekazana do MZDiK w 
celu dalszej realizacji. 

8 22.08 Uszkodzenie dachu przez wiatr 
przy ulicy Małcużyńskiego 24A 

Z magazynu WB,ZKiO wypożyczono 2 plandeki w 
celu zabezpieczenia dachu budynku. 

9 14.10 Pożar w mieszkaniu w kamienicy 
przy ulicy Słowackiego 21 

Poszkodowana 1 osoba i przewieziona do 
szpitala. 

10 14.10 Zalewanie i utrudniona 
komunikacja na ulicy Orkana 

Sprawę przekazano do Wodociągów Miejskich, 
Wód Polskich oraz do Urzędu Gminy  

W 2020 r. Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony udzielił pomocy 
zagrożonej ludności w 2 zdarzeniach związanych z ewakuacją z budynków w związku z zagrożeniem 
ładunkami wybuchowymi, polegającej na zabezpieczeniu 3 autokarów z MPK koszt realizacji 
działania 972,00 zł - (środki własne Gminy). Zabezpieczono również miejsca w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym na potrzeby kwarantanny służb medycznych - koszt realizacji działania 66,66 zł - 
(środki własne Gminy). Zadanie w zakresie rzeczowym zostało zrealizowane. Niewielka liczba 
zdarzeń w 2020 roku spowodowała niższe wykonanie w zakresie finansowym. Ponadto miejsca 
w schronisku były udostępniane bezpłatnie, zgodnie z Poleceniem Prezydenta Miasta Radomia z dnia 
08.04.2020 roku w sprawie bezpłatnego udostępnienia do odwołania miejsc noclegowych dla 
medyków pracujących w Radomskim szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. 
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W lutym 2020 r. przeprowadzony został trening obsady etatowej Powiatowego Ośrodka Analizy 
Danych i Alarmowania. Przeprowadzono również konserwację czujek alarmowych w magazynach 
Obrony Cywilnej na terenie Miasta Radomia - koszt realizacji działania 615,00 zł – (środki własne 
Gminy). 

b) Referat Ochrony i Monitoringu Miasta: 
Łącznie w systemie monitoringu miejskiego w Radomiu na dzień 31.12.2020 roku pracowały 72 

kamery.  
W okresie od 1.01.2020 – 31.12.2020 roku pracownicy monitoringu zgłosili ogółem 3327 

interwencji, z tego 232 interwencji skierowano do Komendy Miejskiej Policji, a 3095 do Straży 
Miejskiej w Radomiu.  

Miejsca najbardziej zagrożone wg. ilości podjętych interwencji na poszczególnych 
stanowiskach monitoringu.  

L. p. Nazwa stanowiska Lokalizacja Kamery 2019r. 2020r. Różnica 
1. Stanowisko I 

Żeromskiego 
Plac Konstytucji 1433 525 -908 

2. Stanowisko II 
Centrum 

Plac Dworcowy 
Plac Jagielloński 

442 
438 

321 
254 

-121 
-184 

3. Stanowisko III 
Miasto Kazimierz. 

Grodzka/taxi 98 36 -62 

4. Stanowisko IV 
Katedra 

Waryńskiego/Prusa  92 67 -25 

5. Stanowisko V 
Chrobrego 

Chrobrego/Kusocińskiego 
Żeromskiego/Traugutta 

73 
124 

38 
306 

-35 
+182 

6. Stanowisko VI 
Osiedle XV Lecia 

Niedziałkowskiego/Struga 202 42 -160 

7. Stanowisko VII 
25 Czerwca 

25 Czerwca/Struga 219 140 -79 

8. Stanowisko VIII 
Osiedle Planty 

Planty 15 21 24 +3 

9. Stanowisko IX 
Osiedle Ustronie 

Muszla Koncertowa 1 186 212 +26 

4. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” w Radomiu. 
Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” swoje zadania statutowe wykonuje poprzez realizację 

3 podstawowych celów: 
a) Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście przy współpracy z Policją, Strażą Miejską 
i innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
b) Inicjowanie i finansowanie działań edukacyjno-prewencyjnych przez Stowarzyszenie z zakresu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
c) Współpraca i dofinansowanie działań z zakresu szerokiego pojmowania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego realizowane przez Policję, Straż Miejską i inne instytucje zajmujące się tą problematyką: 
- w dniu 31 stycznia 2020 roku w Domu Kultury „Idalin” przy współpracy z Zespołem Pracy Socjalnej nr 
9 MOPS w Radomiu odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci ze  szkół podstawowych z okolicznych 
osiedli. W zabawie uczestniczyło około 80 dzieci. Donata Zychmańska członek Zarządu Stowarzyszenia 
poprowadziła konkurs –„Zagadki o bezpieczeństwie dziecka w codziennym życiu”.  Zabawa odbyła się 
dzięki zaangażowaniu: Zespołu ds. Wspierania Aktywności Lokalnej i Profilaktyki Środowiskowej dla os. 
Glinice, Dzierzków,  Długojów, Idalin, Janiszpol, Stowarzyszeniu Inicjatywa Lokalna, Stowarzyszeniu 
„Bezpieczne Miasto”; 
- w dniu 15 lutego 2020 roku w Domu Kultury „Idalin” odbyła się zabawa karnawałowa dla seniorów- 
mieszkańców osiedli: Glinice, Dzierzków, Janiszpol, Długojów, Idalin i Malenice. W zabawie wzięło 
udział około 100 seniorów. Donata Zychmańska członek Zarządu Stowarzyszenia poprowadziła konkurs 
pt. „Dbam o własne bezpieczeństwo”.  
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- w lutym 2020 r. przekazano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu-XLIII Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" dla uczniów wszystkich szkół z terenu miasta 
Radomia; 
- z dniem 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia 
epidemicznego (Dz. U. 2020  poz. 433), a następnie w dniu 20 marca 2020 r. wprowadzono stan 
epidemii (Dz. U. 2020  poz. 491 ze zm.), w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec 
powyższego wprowadzono obowiązek noszenia maseczek. W kwietniu 2020 r. dla potrzeb mieszkańców 
zakupiono 1000 szt. maseczek, które podczas podejmowania różnego rodzaju interwencji zostały 
rozdane przez Straż Miejską mieszkańcom Radomia. 

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem w Polsce i ogłoszonym stanem 
epidemicznym oraz z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. ze zm.) 
inne działania nie były realizowane. 

5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu. 
W ramach swojej kompetencji realizował na bieżąco nw. zadania tj.: 

a) postępowania w sprawie rozbiórki budynków zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia - 15 
(wykonano 4), 
b) sprawdzenie stanu technicznego szkół przeznaczonych do akcji zima - 9,  
c) sprawdzenie stanu technicznego szkół przeznaczonych do akcji lato - 2, 
d) kontrole obiektów budowlanych w trakcie budowy - 53,  
e) kontrole obiektów budowlanych użytkowanych - 87, 
f) legalizacja samowoli budowlanych - 45 (w tym opłaty legalizacyjne 25 000 zł), 
g) kontrola stanów technicznych mostów kładek i wiaduktów - 2,  
h)  zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa - 2,  
i)  kontrola BiOZ - 38 (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia),  
j)  postępowania egzekucyjne - 31. 
6. Miejska Państwowa Straż Pożarna w Radomiu. 

W zakresie realizacji „Programu” podjęła następujące przedsięwzięcia: 
a)  dokonywanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa oraz potrzeb społeczności lokalnej pod względem 
bezpieczeństwa i prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców 
o możliwych zagrożeniach i ich unikaniu. Opracowano analizę zagrożeń w oparciu o zgromadzone 
katalogi zagrożeń. Na podstawie analizy prowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze zmierzające 
do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 i wprowadzonego stanu epidemii na terenie kraju, działalność informacyjno – edukacyjna  
w 2020 roku była bardzo ograniczona. Odwołano coroczny festyn rodzinny, jak również zawieszono 
odwiedziny w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych oraz zajęcia w „Bezpiecznym domu”. Kampanie 
społeczne takie jak: „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, czy też 
„Stop pożarom traw” prowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego, głównie przy wykorzystaniu 
mediów, strony internetowej oraz portali społecznościowych. 
b)  propagowanie wśród mieszkańców działań edukacyjno-informacyjnych na temat zagrożeń 
związanych z tlenkiem węgla. Z uwagi na panujący stan epidemii działania edukacyjno – informacyjne 
na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla prowadzono głównie przy wykorzystaniu lokalnych 
mediów, strony internetowej oraz portali społecznościowych. Omawiano zasady udzielania pierwszej 
pomocy osobom poszkodowanym na skutek podtruć, jak również co zrobić aby uniknąć zagrożenia 
zatrucia tlenkiem węgla.  
c)  monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych (sportowych, 
artystycznych oraz rozrywkowych). W roku 2020 Komenda Miejska PSP w Radomiu wydała 13 opinii 
w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego imprez masowych. 
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d)  zapewnienie bezpieczeństwa i porządku uczestnikom wypoczynku nad akwenami wodnymi. 
W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku uczestnikom wypoczynku nad akwenami wodnymi, 
w związku z panującym stanem epidemii działania w powyższym temacie prowadzono także wyłącznie 
za pośrednictwem lokalnych mediów, strony internetowej oraz portali społecznościowych. Szczególny 
nacisk położono na wypoczynek organizowany na dzikich kąpieliskach zlokalizowanych na stawach, 
rozlewiskach rzek oraz innych zbiornikach wodnych. Zagadnienia związane z wypoczynkiem nad wodą 
omawiano również w trakcie kontroli obozów harcerskich z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
e)  prowadzenie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu pod 
względem posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, sprzedaży alkoholu osobom nieletnim  
i osobom nietrzeźwym, spełnienia norm budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych. W 2020 roku 
funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Radomiu przeprowadzili 72 kontrole w obiektach 
użyteczności publicznej, w tym: 
- domy towarowe i supermarkety: 6 kontroli, 
- dyskoteki i lokale gastronomiczne: 4 kontrole. 
f)  stałe doskonalenie współpracy i koordynacji działań służb, inspekcji, straży oraz innych uczestników 
działań ratowniczych na terenie miasta Radomia. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
CoV-2 i wprowadzonego stanu epidemii na terenie kraju współpraca z innymi służbami była bardzo 
ograniczona. Działania doskonalące współpracę i koordynację służb miały miejsce podczas 
prowadzonych ćwiczeń przed wprowadzeniem obostrzeń. 
g)  prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do ograniczenia lub likwidacji przyczyn 
występujących zagrożeń poprzez prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych obiektów  
w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W 2020 roku skontrolowano w sumie 188 
obiektów. W 42 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym Komendant Miejski PSP 
w Radomiu wydał decyzję administracyjną nakazującą usunięcie nieprawidłowości w ustalonym terminie. 
Przeprowadzono również 6 czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie przekazywania obiektów 
budowlanych do użytku. W 30 przypadkach wydano sprzeciw na przystąpienie do użytkowania. 
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu.  

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które 
z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce i zaburzeń funkcjonowania społecznego 
nie mogą poradzić sobie w szkole powszechnej. Dzieci i młodzież najczęściej mieszkają w Domach 
Dziecka bądź pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, nie potrafią panować nad własnymi emocjami, 
wykazują liczne deficyty rozwojowe, niejednokrotnie mają konflikty z prawem, a w Ośrodku są 
umieszczone na wniosek rodziców. Praca z nimi jest trudna, jednak specjalna organizacja nauki, 
dostosowane metody pracy oraz praca terapeutyczna i socjoterapeutyczna pozwalają korygować 
braki i minimalizować demoralizację. Adresatami Programu Zapobiegania Przestępczości 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Radomiu byli wszyscy uczniowie i wychowankowie, rodzice, 
dyrekcja oraz wszyscy pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Realizowano m.in.: 

a) Konsekwentne reagowanie na wszelkiego rodzaju patologie – budowanie przekonania wśród całej 
społeczności Ośrodka, że nie są one tolerowane, m.in. wykorzystywanie monitoringu wizyjnego, dyżury 
nauczycieli i innych pracowników. 
b) Przeprowadzenie wewnętrznego Badania Poziomu Bezpieczeństwa w Ośrodku dwa razy w ciągu 
roku szkolnego. 
c) W grupach wychowawczych odbyły się zajęcia pt.: „Bezpieczna szkoła-zagrożenia i zalecane 
działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa wychowanków” prowadzone przez wychowawców 
grup wychowawczych. Celem zajęć było uświadomienie wychowankom zagrożeń w sytuacjach 
kryzysowych w szkole oraz omówienie procedur postępowania; przypomnienie pojęć przemoc, agresja 
oraz konsekwencji takich zachowań; kształtowanie konstruktywnego radzenia sobie z emocjami. 
d)  Wyjścia na zawody sportowe, imprezy kulturalne, etc. w celu rozwijania u wychowanków 
umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.  
e)  Działania Samorządu Wychowanków zachęcające do aktywnego i bezpiecznego wysiłku- 
organizowanie zabaw i turniejów sportowych w czasie wolnym od nauki. 
f)  Wykorzystanie środków masowego przekazu w celu promowania prospołecznych wzorców zachowań 
– projekcje filmów profilaktycznych kierowanych do młodzieży szkolnej.  
g)  Podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w szkole wśród nauczycieli, pedagogów, 
psychologów i pracowników obsługi – szkolenia zewnętrzne, udział w konferencjach. 
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h)  Wykonywanie bieżących napraw i remontów bazy lokalowej Ośrodka w celu poprawy 
bezpieczeństwa jej użytkowników. 
8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu. 

W 2020 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu skupiła się głównie na 
wykonywaniu zadań statutowych. Działania Stacji w 2020 roku determinowała pandemia zakażeń 
COVID-19. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce stwierdzono 4 marca 2020 r. 
W okresie od 14 do 20 marca 2020 r. obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od 
15 marca wprowadzono na granicach Polski kordon sanitarny, znacząco ograniczający ruch 
graniczny. Od 20 marca 2020 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązuje 
w Polsce stan epidemii.  

Działania statutowe Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu skupiały się 
główne na zadaniach związanych z przestrzeganiem: 

- higieny środowiska, 
- higieny pracy w zakładach pracy, 
- higieny procesów nauczania wychowania, 
- higieny wypoczynku i rekreacji, 
- zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 
- higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, 
w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości 
środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. 

Powyższe zadania wykonywane były poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru 
sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób 
zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu 
działalności oświatowo-zdrowotnej. 

Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 2020 r. ze 
względu na ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
epidemii realizowała zadania związane z Covid – 19. Działalność Sekcji ograniczona została do 
monitorowania jakości wody do spożycia, ciepłej wody użytkowej w zakresie bakterii Legionella sp. 
oraz wody w kąpieliskach i basenach (o ile były otwarte). 

a) imprezy masowe - wydano 5 opinii, wydawano również rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa 
epidemicznego w trakcie trwania imprez, 
b) kontrola kąpielisk: w 2020 r. na nadzorowanym terenie kąpielisk nie zgłoszono, 
c) kontrola jakości wody w basenach kąpielowych: liczba basenów kąpielowych w Radomiu dostępnych 
dla ludności wynosiła 6 (sześć). Były to baseny całoroczne, zasilane w wodę pochodzącą z sieci 
wodociągu miejskiego. Działają przez cały rok z przerwami na wykonanie prac technicznych. Próbki 
wody do badań pobierane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W przypadku przekroczeń 
parametrów mikrobiologicznych właściciele obiektów podejmowali stosowne działania naprawcze, 
również z wyłączeniem danych urządzeń. Baseny działały w zależności od sytuacji epidemicznej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
d) kontrola jakości wody do spożycia: jakość wody do spożycia była monitorowana na bieżąco. Jakość 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie budziła zastrzeżeń. Woda pochodzi z wodociągu 
miejskiego w Radomiu. W ciągu całego roku, zgodnie z harmonogramem prowadzona jest kontrola 
jakości ciepłej wody użytkowej. Próbki wody do badań pobierane są z natrysków. Badania prowadzone 
w kierunku bakterii z rodzaju Legionella sp. dotyczy to zwłaszcza obiektów służby zdrowia, DPS, 
obiektów hotelowych, basenów. W przypadku przekroczeń właściciele obiektów podejmowali stosowne 
działania naprawcze, włącznie z wyłączeniem danych urządzeń. 
9. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego. 

W roku 2020 Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w celu zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa przeprowadziła szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 299 osób. 
Celem spotkań było zwiększenie świadomości oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. 
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10. Szkoły. 
Do działań związanych z realizacją Programu, które były najczęściej realizowane przez 

poszczególne placówki należy zaliczyć: 
a) Systematyczny kontakt dyrektora placówki z Policją i Strażą Miejską - zgłaszanie zagrożeń 
występujących w najbliższym otoczeniu, udział w wywiadzie środowiskowym. 
b) Prawidłowe oznaczenie dróg dojazdowych do placówki oraz numeru posesji oraz zapewnienie 
drożności dróg dojazdowych na potrzeby służb ratunkowych. 
c) Propagowanie wśród uczniów/wychowanków i ich rodzin właściwej gospodarki odpadami 
z uwzględnieniem selektywnej zbiórka odpadów do odpowiednio oznaczonych pojemników.  
d) Włącznie się do akcji opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz propagowanie humanitarnego 
postępowania ze zwierzętami. 
e) Dbałość o terminowe dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów szkolnych.  
11. Wodociągi Miejskie w Radomiu. 

Właścicielem i eksploatatorem systemu zaopatrzenia miasta w wodę są Wodociągi Miejskie 
w Radomiu Sp. z o.o. Swoją działalnością obejmują miasto Radom i niektóre okoliczne miejscowości 
w gminach: Wolanów, Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew, Kowala, Jedlińsk, Gózd. Dostarczanie 
wody do odbiorców odbywa się za pośrednictwem układu sieci rozdzielczej i podłączeń domowych. 
Cały układ sieci jest spięty pierścieniowo, aby awaryjne wyłączenie odcinka sieci lub miejscowy 
spadek ciśnienia wody nie był uciążliwy dla mieszkańców. Aby zapewnić stałą kontrolę jakości wody 
w 2020r. była ona badana w Laboratorium Badawczym Dział Sekcji Wody Wodociągów Miejskich 
w Radomiu oraz w laboratorium firmy J.S. Hamilton Poland S.A. w zakresie wybranych parametrów 
fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych. Działalność Laboratorium Badawczego Dział Sekcji Wody 
Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. dotycząca kontroli jakości wody byłą prowadzona 
zgodnie z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami oraz z procedurami badawczymi i metodami 
analitycznymi zgodnymi z polskimi normami. W celu zapewnienia jakości badań oraz potwierdzenia 
kompetencji technicznych do ich wykonywania laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny 
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, czego wynikiem było uzyskanie akredytacji 
udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji w marcu 2009 roku - certyfikat nr AB 990. W celu 
realizacji stałej kontroli wody podawanej do sieci Stacje Uzdatniania Wody wyposażone są 
w odpowiednie urządzenia i testy, za pomocą których codziennie była możliwość kontrolowania 
zawartości żelaza, manganu i chloru w produkowanej wodzie. 

a) kontrola wewnętrzna. Jakość wody uzdatnionej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej była 
kontrolowana przez Laboratorium Badawcze Dział Sekcji Wody Wodociągów Miejskich w Radomiu. Dla 
Stacji Uzdatniania Wody: Malczew, 25-Czerwca, Obozisko, Sławno i Potkanów, badania były 
wykonywane raz w tygodniu, natomiast dla SUW Lesiów i Białostocka raz w miesiącu. W sumie 
Laboratorium Wodociągów Miejskich wykonało 326 badań fizykochemicznych oraz 326 badań 
mikrobiologicznych. 
b) monitoring kontrolny i przeglądowy. Na terenie zasięgu wodociągu miejskiego w 2020r. odbywały 
się kontrole jakości wody w wyznaczonych punktach monitorowania zaakceptowanych przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu i Wodociągi Miejskie w ramach  
prowadzonego monitoringu kontrolnego i przeglądowego zgodnie z "Harmonogramem poboru próbek 
wody" z uwzględnieniem zasad określonych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., 
poz. 2294). W ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakość wody w sieci była kontrolowana 
przez Laboratorium Badawcze Dział Sekcji Wody Wodociągów Miejskich oraz laboratorium firmy J.S. 
Hamilton Poland S.A. W ramach monitoringu kontrolnego Laboratorium Wodociągów Miejskich wykonało 
100 badań wody pobranej w punktach monitorowania. W ramach monitoringu przeglądowego 
Laboratorium Wodociągów Miejskich wykonało 7 badań wody uzdatnionej pobranej w punktach 
monitorowania. W celu zapewnienia właściwego stanu higieniczno-sanitarnego oraz technicznego 
obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę pracownicy Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu raz w roku przeprowadzają kontrolę 
w zakresie przestrzegania wymagań przepisów higienicznych i zdrowotnych na każdej Stacji 
Uzdatniania Wody oraz we wszystkich hydroforniach będących własnością lub w eksploatacji 
Wodociągów Miejskich w Radomiu.  
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W 2020r. ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa SARS-Co-V-2 nie przeprowadzono 
kontroli sanitarnych na pracujących Stacjach Uzdatniania wody oraz na hydroforniach. 

12. 62 Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. 
W ramach realizacji "Programu" prowadzono nw. przedsięwzięcia: 

a)  Żołnierze 62 blp od 3 kwietnia do 31 maja - wspierali działania policji w patrolach prewencyjnych w m. 
Radom, Kozienice, Zwoleń, Przysucha. 
b)  W czasie festynów i pikników, na licznych stoiskach informacyjno – promocyjnych, żołnierze 62 blp 
poruszali zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również 
edukowali jak służba w WOT wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa w regionie.  
II.  BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH: 
1. Komenda Miejska Policji w Radomiu. 

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, na co dzień przeprowadzali 
spotkania profilaktyczno - edukacyjne dla rodziców, pedagogów, uczniów, podczas których poruszane 
były aspekty prawne oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. W zależności od zaproponowanych 
zagadnień tematyka spotkań dostosowywana jest do potrzeb adresatów. Ze względu na obostrzenia 
związane z Covid-19 powyższe spotkania prowadzone były w większości on-line. 

W styczniu Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu rozmawiali 
o uzależnieniach z rodzicami uczniów oraz gronem pedagogicznym w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Wierzbicy. Funkcjonariusze omawiali poszczególne zagrożenia apelując przy tym 
do rodziców, aby wiele czasu poświęcali swoim dzieciom starając się dostrzegać ich problemy. 
Ponadto funkcjonariusze WP KMP Radom omówili zagrożenia, z jakimi mogą mieć styczność dzieci 
w sieci oraz problem agresji występującej wśród młodzieży i dzieci, która realizuje się za pomocą 
Internetu, a także o konsekwencjach zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników. 
Funkcjonariusze WP KMP w Radomiu w trakcie swoich spotkań chcą uczulić rodziców na różne 
sytuacje, w których ich dzieci mogą być narażone na niebezpieczeństwo. 

Podczas trwania „Bezpiecznych Ferii 2020” w dniach 10.02.2020 roku – 23.02.2020 roku, policjanci 
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu spotykali się z najmłodszymi mieszkańcami 
naszego miasta, a także wspólnie z innymi służbami kontrolowali miejsca zorganizowanego 
zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Kontrole odbywały się m. in. wspólnie z pracownikami 
Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Radomiu. Podczas ferii policjanci przeprowadzili także wiele 
pogadanek z najmłodszymi na temat bezpieczeństwa, tłumacząc dzieciom, jak należy zachowywać 
się w różnych sytuacjach, jakie mogą ich spotkać w okresie zimowym, przeprowadzono 13 kontroli.  

W dniu 20 lutego 2020r. radomskich policjantów odwiedziły dzieci, które spędzali swoje ferie na 
półkolonii organizowanej przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Wolanowie. W trakcie wizyty 
dzieci zapoznały się z codzienną pracą funkcjonariuszy, obowiązkami służbowymi na poszczególnych 
stanowiskach i policyjnym wyposażeniem. Uczestnicy spotkania poszerzyli również swoją wiedzę na 
temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Spotkanie było okazją nie tylko do poznania zawodu 
policjanta, ale przede wszystkim promowania bezpieczeństwa. Uczniowie mogli zobaczyć m.in. jak 
wygląda pomieszczenie oficera dyżurnego, a także wyposażenie wykorzystywane przez policjantów 
w ich codziennej służbie. W spotkaniu uczestniczyło 32 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. 

W związku z rozpoczęciem wakacji w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu został opracowany 
plan działań pod nazwa „Bezpieczne Wakacje 2020". Jak co roku w okresie zwiększonego ruchu 
turystycznego do zadań priorytetowych policjantów należało egzekwowanie przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego w zakresie dozwolonej prędkości, stanu trzeźwości kierujących, stosowania pasów 
bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, prawidłowości wykonywania 
manewrów, zwłaszcza manewrów wyprzedzania oraz stanu technicznego pojazdów, szczególnie 
pojazdów realizujących przewóz osób w ramach komunikacji zbiorowej. Funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu regularnie prowadzili kontrole autobusów na 
ulicy Mierzejewskiego. 

Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu nawiązali kontakt z organizatorem obozu 
harcerskiego w Antoniówce 383 gm. Jedlnia Letnisko, gdzie przebywało 40 uczestników w wieku 10-
18 lat. W lipcu przewidziano dwa terminy obozów tj.: 13.07-25.07 oraz 27.07-01.08.2020 r. Spotkanie 

Id: DC4A9265-3952-419A-A150-45A893D00A53. Uchwalony Strona 9



miało na celu omówienie i zapewnienie przez organizatorów maksymalnego zapewnienia 
bezpieczeństwa osób przebywających na obozie. 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego asp. sztab. K. Adamska WP KMP w Radomiu nagrała 
audycję w Radiu Plus dotyczącą bezpiecznego powrotu uczniów do szkoły. Podczas audycji 
przypomniane zostały zasady bezpiecznego zachowania na drodze, prawidłowym przechodzeniu 
przez jezdnię, jak również rola elementów odblaskowych w życiu. W trakcie audycji zostały 
przypomniane numery alarmowe, z których należy korzystać w sytuacji zagrożenia oraz sposób 
postępowania w przypadku kontaktu z osobą obcą. 

W dniu 25 września policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu włączyli się w akcję 
informacyjno-edukacyjną „Świeć przykładem – bądź widoczny” skierowaną do uczestników ruchu 
drogowego. Podczas wizyt w szkołach i przedszkolach mundurowi rozdawali najmłodszym elementy 
odblaskowe. Mundurowi oprócz odblasków przekazywali dzieciom informacje dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. 

W listopadzie funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Radomiu przeprowadzili 3 spotkania 
z uczniami w formie zdalnej, w których udział wzięło około 90 uczniów. W ramach projektu 
realizowane były 2 konkursy, spot dla szkół średnich i plakat dla podstawówek o tematyce związanej 
z bezpieczeństwem konsumenta.  

Komenda Miejska Policji w Radomiu i jednostki jej podległe w 2020 roku przeprowadziły 
2 spotkania dotyczące tematu handlu ludźmi, w których uczestniczyło 60 uczniów. Spotkania 
odbywały się w placówkach oświatowych. Funkcjonariusze podczas spotkań przekazali m.in. 
informacje dotyczące upowszechniania wiedzy na temat handlu ludźmi, przysługujących im prawach 
unijnych, takich jak: pomoc i wsparcie, prawa człowieka i prawa pracy, prawo pobytu oraz informowali 
o instytucjach, organizacjach i miejscach, gdzie można znaleźć pomoc.  

W dniu 29 grudnia w świetlicy KMP w Radomiu Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji 
w Radomiu kom. Janusz Mularski wręczył nagrody uczestniczkom ogólnopolskiego konkursu 
plastyczno – filmowego pn. „Artystyczny przeWODNIK”. Organizatorem konkursu było Biuro 
Prewencji Komendy Głównej Policji a partnerem projektu była Fundacja PZU. W konkursie mogły 
wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 18 lat. Celem konkursu było promowanie 
odpowiedzialnych postaw osób przebywających nad wodą oraz poszerzenie wiedzy na temat 
odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązujących przepisów. Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie było nadesłanie do 30 września 2020 r. max. 60-sekundowego spotu filmowego 
promującego bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą lub pracy plastycznej wykonanej 
dowolną techniką. Z terenu Radomia w konkursie udział wzięły uczennice jednego z radomskich 
liceów, które nagrały spot dotyczący bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Na potrzeby tych działań 
zostały opracowane kieszonkowe informatory, które zachęcają m.in. do korzystania ze strzeżonych 
kąpielisk, stosowania się do obowiązujących na nich znaków oraz dostosowania rodzaju aktywności 
do indywidualnych możliwości i umiejętności, nie tylko podczas rekreacji nad wodą, ale także podczas 
innych form wypoczynku letniego. Spot będzie wykorzystywany podczas zajęć z młodzież z terenu 
miasta i powiatu radomskiego. 

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w ramach 
prowadzonej na całym Mazowszu kampanii profilaktycznej „Narkotyki i dopalacze zabijają” mającej na 
celu uświadomienie zagrożeń płynących z używania narkotyków i dopalaczy, spotykali się 
z nauczycielami i rodzicami. Spotkania odbywały się podczas wywiadówek, w trakcie których 
nauczyciele oraz rodzice zapoznani zostali ze skalą zagrożenia przestępczością narkotykową oraz 
tzw. specjalną walizką narkotykową. 

Wydział Prewencji KMP w Radomiu wziął także udział w Projekcie Komendy Wojewódzkiej Policji 
zs. w Radomiu pn. „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta”. Głównym celem projektu było 
zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów poprzez wzrost wiedzy i świadomości 
zagrożeń związanych z obrotem pieniędzmi (w tym pieniądzem elektronicznym) oraz uczestnictwem 
w transakcjach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ryzyka przestępstw 
internetowych. Z terenu Radomia udział wzięły 3 szkoły. 
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Ilość przestępstw stwierdzonych ogółem, popełnionych przez nieletnich na terenie działania KMP 
w Radomiu, w okresie styczeń -grudzień 2019/2020 r. - 66 przestępstw popełnionych przez 41 
nieletnich.  

2. Straż Miejska w Radomiu. 
Patrol szkolny w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. przeprowadził kontrolę placówek 

szkolnych, sklepów i zakładów gastronomicznych prowadzących sprzedaż alkoholu oraz punktów 
z automatami do gier zręcznościowych o niskich wygranych. 

Liczba kontroli w szkołach – 479; Inne - 22. Przeprowadzono 61 działań związanych 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W wyniku podjętych czynności przeprowadzono 
rozmowy: 

- z dyrektorem bądź pedagogiem szkolnym na tematy zagrożeń jakie występują na terenie szkół, 
- w obecności przedstawiciela szkoły z 33 uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, 
- omówiono sytuację rodzinną uczniów - 27, 
- omówiono zagrożenia szkolne - 8, 
- zespół interdyscyplinarny -16,  
- pogadanki - 35, 
- współpraca z MOPS - 4, 
- współpraca CARITAS streetworker - 9, 
- współpraca w zakresie akcji "Przyjaciele Bezdomnych" - 4, 
- współpraca w zakresie CAL - 1. 

Ponadto skontrolowano: 
a) Sklepy monopolowe - 36, 
b) Tereny szkolne (Kontrola Miejsc Zagrożonych) - 18, w tym nałożono 9 MKK na kwotę 1700 zł. 
c) Nielegalne kąpieliska, zbiorniki wodne - 85, 
d) Kontrola Miejsc Zagrożonych - jadłodajnia dla osób bezdomnych -28, 
e) Miejsca przebywania osób bezdomnych (Kontrola Miejsc Zagrożonych) - 108 kontroli, podczas 
których napotkano 35 osób. Ponadto podczas codziennej służby patrolowej przeprowadzono 55 rozmów 
z napotkanymi osobami bezdomnymi.  
3. Miejska Państwowa Straż Pożarna w Radomiu. 
a) przeprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, internatach szkolnych 
praktycznego (treningów) sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji. W 2020 roku do tut. 
Komendy wpłynęło ponad 150 zgłoszeń dot. przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji 
oraz warunków ewakuacji. Z uwagi na panującą epidemię wiele szkół wycofało się z przeprowadzenia 
przedmiotowych działań,  
b)  realizacja edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach w tym kształtowanie umiejętności stosowania 
pierwszej pomocy. W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie kraju działania 
w powyższym zakresie nie były prowadzone. 
4. Szkoły.  

Zrealizowały następujące przedsięwzięcia: 
a) Obserwacja i analiza problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz zagrożeń 
w szkole/placówce i jej otoczeniu. 
b) Diagnozowanie poprzez ankietowanie uczniów i pracowników, obserwację pod kątem 
bezpieczeństwa na terenie szkoły i w okolicach szkoły. 
c) Organizacja dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych. 
d) Prowadzenie monitoringu wizyjnego w placówce oraz terenów przyległych. 
e) Prowadzenie działań edukacyjnych informujących o skutkach i konsekwencjach prawnych 
wynikających z przestępczości i demoralizacji. 
f) Poszerzanie oferty aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez 
wykorzystanie istniejącej bazy rekreacyjno - sportowej i potencjału kadry pedagogicznej - organizacja 
imprez sportowo – turystycznych oraz kół zainteresowań. 
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g) Przeprowadzanie pogadanek na temat bezpieczeństwa w czasie wolnym i odpowiedniego 
zachowania się dzieci podczas zabaw (place zabaw, boiska, lodowiska, parki), wyjść do miejsc 
publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej. 
h)  Umieszczanie w miejscach ogólnie dostępnych informacji o możliwości skorzystania z pomocy 
powołanych do tego instytucji. 
i) Zapoznanie uczniów z regulaminem wycieczek obowiązującym w szkole oraz konsekwentne 
egzekwowanie przestrzegania zasad w nim zawartych podczas wyjść poza teren szkoły/placówki oraz 
imprez wyjazdowych. 
j)  Udział dzieci i młodzieży w akcjach profilaktycznych organizowanych przez Policję, Straż Miejską, 
WOPR, Straż Pożarną – kształtowanie bezpiecznych zachowań. 
k)  Współpraca szkół z kuratorami sądowymi. 
l)  Nauka zasad udzielania pierwszej pomocy. 
m)  Kształtowanie postaw zdrowego stylu życia poprzez zajęcia i spotkania ze specjalistami 
i pracownikami służby zdrowia, propagowanie zdrowego odżywiania. 
n)  Popularyzacja aktywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym poprzez organizowanie festynów 
rodzinnych na terenie placówki. 
o)  Zapoznanie uczniów/wychowanków z zasadami bhp i przeciwpożarowymi, przeprowadzanie 
ewakuacji podczas próbnego alarmu. 
p)  Zajęcia na temat przemocy i agresji wśród rówieśników – eliminowanie przejawów niepożądanych 
zachowań. 
q)  Prowadzenie zajęć z zakresu przeciwdziałania agresji słownej i „mowie nienawiści”. 
r)  Zajęcia na temat profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, nikotyna, 
narkotyki i dopalacze. 
s)  Podnoszenie świadomości na temat skutecznej ochrony danych osobowych. 
5. Centrum Medyczne Corten Medic w Radomiu. 

Centrum Medyczne Corten Medic sprawuje opiekę medyczną nad dziećmi i młodzieżą szkolną. 
Współpracuje z 8 liceami oraz 5 szkołami podstawowymi oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii. 
Pielęgniarki planują i realizują profilaktyczną opiekę zdrowotną. W szkołach przeprowadzono 
pogadanki, które mają na celu powstawanie właściwych nawyków higienicznych od najmłodszych lat: 

- pogadanka na temat higieny osobistej oraz zapobieganiu wszawicy, 
- pogadanka na temat higieny jamy ustnej, 
- grupowa profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów (szkoły podstawowe), 
ze względu na pandemię koronawirusa profilaktyka fluorkowa została przerwana. 

Centrum Medyczne Corten Medic objęło opieką stomatologiczną: 
- Licea Ogólnokształcące - 10 szkół; 
- Publiczne Szkoły Podstawowe -12 szkół; 
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapi -2; 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny -4; 
- Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich; 
- Zespół szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych; 
- Zespół Szkół Plastycznych; 
- Zespół Szkół Zawodowych; 
- Zespół Szkół Elektronicznych; 
- Zespół Szkół Zawodowych; 
- Teb Edukacja; 
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących. 
6. 62 Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. 
a)  62 blp realizował w radomskich szkołach akcję „Ferie z WOT”, podczas której edukowano młodzież 
na temat bezpieczeństwa w regionie, „Roli WOT w systemie Zarządzania Kryzysowego Państwa”, „Roli, 
zadań i procesu rekrutacji do Wojska Obrony Terytorialnej”, a także rekrutowano chętnych do służby. 
b)  Przed rozpoczęciem roku szkolnego realizowano dystrybucję środków ochrony osobistej do 
wszystkich placówek oświatowych, znajdujących się na terenie m. Radom i siedmiu okolicznych 
powiatów. 
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c)  W ramach pomocy w realizacji nauki zdalnej w miesiącu październiku żołnierze 62 blp dystrybuowali 
podręczniki szkolne dla dzieci klas 1-3. 
d)  Podczas egzaminów maturalnych żołnierze 62 blp realizowali przesiewowe badania temperatury 
ciała maturzystów z użyciem zmodyfikowanego celownika termowizyjnego SCT "Rubin". 
7. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu. 

Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży zajmowała się sprawowaniem nadzoru nad warunkami 
higieniczno-sanitarnymi w placówkach nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz 
placówkami wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz podejmowaniem działań zmierzających do 
rozwiązywania problemów w zakresie: 

- warunków zdrowotnych i higieny pracy umysłowej w placówkach oświatowo – wychowawczych; 
- warunków zdrowotnych w szkolnych pracowniach komputerowych; 
- dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii; 
- higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych; 
- warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakładach nauczania i wychowania oraz 
ocena infrastruktury do prowadzenia zajęć WF; 
- realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych 
w placówkach. 

W 2020 roku przeprowadzono 77 kontroli w placówkach oświatowych. Wydano 6 decyzji 
administracyjnych dot. przedłużenia terminu wykonania obowiązków w zakresie nieprawidłowego 
stanu sanitarno-higienicznego i technicznego biorąc pod uwagę zdrowie przebywających dzieci ww. 
placówkach. Zakres kontroli przeprowadzonych w nadzorowanych placówkach dotyczył oceny 
przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w stosunku do 
pomieszczeń i używanego w nich sprzętu.  

Ważnym elementem warunków zdrowotnych jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w placówkach 
możliwości zachowania higieny osobistej oraz wdrażanie pożądanych nawyków higienicznych. 
Wszystkie nadzorowane placówki zapewniają dostęp do ciepłej bieżącej wody oraz środków do 
utrzymania higieny osobistej. 

Ważnym czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój i zdrowie ucznia jest jego aktywność 
fizyczna. Wywiera ona hartujący wpływ na organizm, zwiększa ogólną wydajność psychofizyczną 
młodego człowieka. Dlatego nie bez znaczenia są warunki środowiskowe, w których prowadzone są 
zajęcia wychowania fizycznego. Pod względem posiadania infrastruktury do prowadzenia tych zajęć 
stwierdzono, że zdecydowana większość placówek szkolnych na nadzorowanym terenie posiada 
dobre warunki. 

Istotnym elementem środowiska szkolnego, mającym wpływ na rozwój młodego człowieka, 
a w szczególności na postawę ciała, jest prawidłowo dobrane do wzrostu stanowisko pracy ucznia. 
Meble niedostosowane do ergonomii powodują nieprawidłowe obciążenie poszczególnych części 
kręgosłupa, co prowadzi do jego deformacji i utrwalenia wad postawy. 

Na zdrowie uczniów w środowisku szkolnym ma również wpływ prawidłowa organizacja procesu 
nauczania, zwłaszcza planowanie nauki i wypoczynku w ramach tygodniowego rozkładu zajęć 
szkolnych ocenianego podczas kontroli sanitarnych. 

Prawidłowe żywienie jest jednym z czynników środowiskowych warunkującym stan zdrowia 
i prawidłowy rozwój dziecka. Dzieci i młodzież przebywający poza domem ponad 4 godziny dziennie, 
powinni mieć możliwość spożycia w tym czasie posiłku. Większość placówek szkolnych umożliwiała 
uczniom korzystanie z posiłków. Najczęściej uczniowie korzystali z obiadów jednodaniowych. 

Pełniąc nadzór nad zimowym i letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży stwierdzono, że na terenie 
objętym nadzorem w roku 2020 zorganizowaną formę wypoczynku prowadzono w placówkach 
sezonowych. Najbardziej popularną formą był wypoczynek w miejscu zamieszkania. Pod względem 
sanitarnym kontrolowane placówki sezonowe były dobrze przygotowane i gwarantowały odpowiednie 
warunki pobytu, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzonego dożywiania. 

W okresie trwania pandemii Covid-19 pracownicy wykonywali zadania związane 
z opracowywaniem ognisk zakażeń chorobowych i to nie tylko w placówkach oświatowych. 
Uczestniczyli w działaniach, przeprowadzając wywiady epidemiologiczne z osobami izolowanymi oraz 
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na kwarantannie, zlecali wymazy, obsługiwali elektroniczne systemy: EWP oraz SEPIS. Zbierano 
informacje dot. zakażeń na Covid-19 w nadzorowanych placówkach oświatowo-wychowawczych. 
Opiniowali zawieszanie zajęć lub prowadzenie nauczania hybrydowego w placówkach objętych 
nadzorem. Odpowiadano na zgłoszenia telefoniczne oraz mailowe od petentów związanych 
z tematyką Covid-19. 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wizytowała placówki zorganizowanego wypoczynku 
letniego i zimowego, w których prowadzono instruktaż profilaktyczny oraz dystrybucję materiałów 
edukacyjnych oraz popularyzowała informacje związane z Covid – 19. 

III.  BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM: 
1. Komenda Miejska Policji w Radomiu. 

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Radomiu prowadził szereg działań mających na celu poprawę 
ogólnego stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. Działania te prowadzone były w dwóch obszarach, tj,: kontrolno – prewencyjnym oraz 
edukacyjno – profilaktycznym. Działania kontrolno – prewencyjne prowadzone przez policjantów 
WRD KMP Radom bezpośrednio na drogach: 

Działania krajowe: 
- Prędkość – celem działań było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości 
z wykorzystaniem pomiarów prędkości w sposób statyczny i dynamiczny; 
-  Kaskadowy pomiar prędkości – celem działań było egzekwowanie od kierujących przestrzegania 
ograniczeń prędkości; 
- Alkohol i narkotyki - działania ukierunkowane były na przeprowadzenie badań stanu trzeźwości jak 
największej liczby kierujących pojazdami, a tym samym ujawnienie i eliminowanie z ruchu kierujących 
pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu; 
-  TRUCK & BUS – działania zmierzające do ujawnienia i eliminowania nieprawidłowości związanych 
z wykonywaniem transportu osób i rzeczy; 
- Pasy – działania polegające na egzekwowaniu stosowania się przez kierujących i pasażerów do 
obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewozu dzieci; 
- Telefony – celem działań było egzekwowanie stosowania się przez kierujących do zakazu korzystania 
podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. 
- Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu drogowego do przepisów 
dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym – rowerzysta; 
- Bezpieczny weekend – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i płynności 
ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych w okresie tzw. ”długich weekendów”; 
-  Bezpieczne wakacje/ferie – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku 
i płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych w okresie wakacji / ferii; 
-  Bezpieczna droga do szkoły – celem działań było zapewnienie właściwego nadzoru nad 
bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz drogach prowadzących do 
szkół; 
- Znicz - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na 
głównych ciągach komunikacyjnych oraz w okolicach cmentarzy; 
- SMOG – działania mające na celu wyeliminowanie pojazdów silnikowych, które naruszają wymagania 
ochrony środowiska. 

Działania kontrolno-prewencyjne: 
- BRD LOKALNIE - PRĘDKOŚĆ – celem działań było egzekwowanie od kierujących przestrzegania 
ograniczeń prędkości z wykorzystaniem pomiarów prędkości w sposób statyczny i dynamiczny. 
- GIMBUS – na terenie miasta Radomia działania polegały na kontroli autobusów przewożących dzieci 
do szkół. 

Wymienione działania prowadzone były przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych 
(drogach krajowych i wojewódzkich) przebiegających przez powiat radomski, chyba, że z charakteru 
działań wynika inna lokalizacja. Do realizacji założeń kierowane były maksymalne siły policjantów. 
Informację o działaniach i krótki opis celu, a także informację o efektach można było znaleźć na 
stronie internetowej KMP w Radomiu. 
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Działania edukacyjno – profilaktyczne: 
Miały na celu przede wszystkim promowanie bezpiecznych i prawidłowych zachowań na drodze, 

w szczególności pieszych, a także podnosiły świadomość obywateli korzystających z dróg 
w kontekście występujących zagrożeń. Działania kierowane były przede wszystkim do dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym. Od początku 2020 roku (przez pierwsze trzy miesiące) policjanci WRD 
KMP w Radomiu odwiedzili 6 placówek szkolnych. W spotkaniach udział wzięło 1400 osób w różnych 
grupach wiekowych.  

W ramach działalności edukacyjno – profilaktycznej utrzymywano ścisłą współpracę z podmiotami, 
zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Współpraca ta realizowana była 
między innymi z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu, Miejskim Zarządem Dróg 
i Komunikacji w Radomiu, oraz portalem motoryzacyjnym radommoto.pl. Z ww. podmiotami 
realizowana była szeroko rozumiana profilaktyka edukacyjna. 

W ramach kampanii „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”– policjanci wraz ze Służbą 
Ochrony Kolei uświadamiali użytkownikom dróg (kierowcom, pieszym, rowerzystom), jak wielkie 
znaczenie ma zachowanie ostrożności podczas pokonywania  przejazdów kolejowych.  

W 2020 roku prowadzona była IV edycja akcji pn. „Jestem uprzejmym kierowcą”. Policjanci 
Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Radomiu, w comiesięcznych wyjazdach (styczeń, luty) 
przyglądali się uczestnikom ruchu drogowego w celu ujawnienia pozytywnych zachowań na drodze. 
Powyższe działania profilaktyczne przeprowadzone były wraz z portalem radommoto.pl. w ramach 
kampanii „Radomskie – regionem kultury na drodze”. 

Poza opisywanymi wyżej działaniami realizowane były również inne działania profilaktyczne, 
wymienione w Kalendarzu działań profilaktyczno-edukacyjnych na rok 2020, koordynowanych przez 
BRD KGP oraz WRD KMP z/s w Radomiu, tj.: 

- „Bezpieczna droga do szkoły”, 
- „Jednośladem bezpiecznie do celu”, 
- ,,Na Drodze – Patrz i Słuchaj”, 
- „Świeć przykładem”, 
- ,,Dla każdego jest miejsce na drodze” 
- „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, 
- „Bezpieczne Ferie". 
W związku z wystąpieniem stanu epidemii od marca 2020 roku działania profilaktyczno - 

edukacyjne zostały częściowo zawieszone. 
2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

W zakresie realizacji Programu Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji podjął następujące zadania: 
a)  Bieżąca analiza zagrożeń ruchu drogowego - zadanie to realizowane było poprzez monitorowanie 
bieżącej sytuacji drogowo-ruchowej na drogach w granicach miasta Radomia. Przeprowadzane 
były codzienne objazdy dróg przez inspektorów działu inżynierii ruchu drogowego. Podczas 
ww. objazdów sprawdzany był stan oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz poprawność działania sygnalizacji świetlnych. W przypadku zauważenia 
przez inspektorów braków bądź uszkodzeń ww. urządzeń lub na podstawie zgłoszeń od mieszkańców 
podejmowana jest natychmiastowa interwencja (ok. 218 zleceń dotyczących poprawnego mocowania 
oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD). Ponadto część sygnalizacji świetlnych wyposażona jest  
w system powiadamiania SMS który wysyła na dyżurny nr telefonu informację związaną z wystąpieniem 
awarii danej sygnalizacji świetlnej. Dwa razy w roku przeprowadzana była odnowa oznakowania 
poziomego. MZDiK stale współpracuje ze służbami porządkowymi tj. Policją i Strażą Miejską.  

Współpraca ta polegała na analizowaniu miejsc niebezpiecznych na podstawie danych 
wypadkowych zbieranych przez Policję za pomocą Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji 
i wspólnemu podejmowaniu działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym. 
Do tych działań zaliczyć można: udział w posiedzeniach Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa 
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w Ruchu Drogowym, na którym przedstawiane są problemy związane z zagrożeniem bezpieczeństwa 
ruchu i sposoby eliminacji tych zagrożeń, wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w oparciu o opinię 
Komendanta Miejskiego Policji, udział Policji w komisjach dopuszczenia do ruchu nowo 
wybudowanych bądź wyremontowanych odcinkach ulic. Występowanie z wnioskami do Policji 
o wzmożone kontrole prędkości w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Udział inspektorów 
MZDiK wraz z funkcjonariuszami Policji w objazdach miejsc w których doszło do zdarzeń drogowych 
i kontrola poprawności oznakowania i stanu urządzeń BRD oraz wspólne podejmowanie działań 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscach, w których wystąpiły zdarzenia 
drogowe. 

b)  Typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, narażonych na występowanie zdarzeń drogowych- 
typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych odbywa się na podstawie zgłoszeń mieszkańców  
(ok. 205 wniosków od mieszkańców), stowarzyszeń np. Bractwa Rowerowego, wieloletnich obserwacji, 
współpracy ze służbami porządkowymi, innymi instytucjami związanymi z bezpieczeństwem ruchu 
drogowego, badań natężeń ruchu, analizie wypadkowości na drogach miasta oraz organizowanie 
konsultacji społecznych dotyczących udogodnień oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
c)  Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu - w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych 
uczestników ruchu podjęto następujące działania: 
- zmiana programu sygnalizacji świetlnej wraz z montażem urządzeń sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ul. Kielecka – Wolanowska – Główna w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu, 
- wymiana starych sygnalizatorów kołowych na wysięgniku w celu poprawy ich dostrzegalności 
przez kierowców na skrzyżowaniu ul. Narutowicza – Kościuszki, 
- remont/rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawska - Ofiar Firleja 
wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Klwatecką, 
- wymiana urządzeń w sterowniku sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kozienicka – Fołtyn wraz  
z wymianą urządzeń detekcji, 
- wymiana skorodowanych konstrukcji wsporczych na przejściu dal pieszych przez ul. Kielecką 
przy skrzyżowaniu z ul. Kierzkowską, 
- wymiana uszkodzonych urządzeń w sterowniku sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. 11- Listopada - Chrobrego wraz z wymianą urządzeń, 
- miejsca dla niepełnosprawnych wyznaczono na ul. Żwirki i Wigury/Sowińskiego 9, Paderewskiego 
9, Kalińska oraz oznakowanie miejsc postojowych, Rynek – zmiana organizacji miejsc postojowych 
oraz wyznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych, 
- bariery U-12a ustawiono na następujących ulicach: Słowackiego 48, Armii Krajowej/Brata Alberta 
- nowe przejścia dla pieszych wyznaczono na następujących ulicach: Średnia/Puławska, Wolanowska  
(2 przejścia), Paderewskiego, 
- znaki pionowe ostrzegawcze A-30 z tabliczką „Piesi” ustawiono na ulicach: Perzanowskiej, Banacha, 
- ustawiono słupki blokujące U-12c na następujących ulicach: Prusa, Partyzantów, 
Lekarska/Tochtermana, Nowogrodzka/Słowackiego, Grzybowska, Armii Krajowej/Brata Alberta, 
Czachowskiego/Żeromskiego, Potkańskiego/Podleśna, Kościuszki/Planty - słupki ozdobne, 
Aleksandrowicza, 
- montaż barier energochłonnych: ul.Kuronia przy zjeździe do Michalczewskiego, 
- budowa i przebudowa chodników dla pieszych: Jana Pawła II. 
d)  Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów:  

W 2020r. zakończono budowę ścieżek rowerowych na następujących inwestycjach: 
- ścieżka rowerowa na Józefowie – Budżet Obywatelski (ul. Aleksandrowicza), 
- przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego 
na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego, 
- budowa sygnalizacji (przejazd rowerowy) ul. Żeromskiego - ul. Czachowskiego - ul. Batorego, 
- budowa sygnalizacji (przejazd rowerowy) ul. Czarnieckiego - ul. Folwarczna, 
- budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską, 
- przebudowa drogi – ul. Jana Pawła II w zakresie budowy i przebudowy chodnika oraz ścieżki 
rowerowej, 
- przebudowa ul. Brata Alberta w Radomiu (ciąg pieszo – rowerowy). 
e)  Eliminowanie miejsc wyścigów samochodowych i motocyklowych na ulicach miasta Radomia: 
- wprowadzenie strefy ruchu za pomocą znaków D-52, D-53 na ul. Sportowa, oraz ul. Napieralskiego, 

Id: DC4A9265-3952-419A-A150-45A893D00A53. Uchwalony Strona 16



- znaki ograniczające prędkość do 30km/h ustawiono na ul. Banacha, 
- Tablice prowadzące i znaki drogowe uprzedzające o niebezpiecznym zakręcie A – 1 na ul. 
Jastrzębskiego /Rumiankowa, 
- oznakowanie pionowe F-10 na rondzie M.B.F. oraz poziome w związku z zakończoną przebudową Alei 
Wojska Polskiego, 
- na osiedlu Halinów skorygowano oznakowanie prędkości do 30km/h znakami B-43, B44 
oraz zamontowano progi zwalniające, 
- wprowadzono oznakowanie tymczasowe na ul. Planty w związku z organizacją izolatorium w Hotelu 
„Iskra”, 
f)  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wyjazdach z dróg podporządkowanych; w celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi 
ustawiono lustra U-18a na ul.: Godowska 60, Polna/Gęsia, Perzanowskiej/Mleczna. 
g)  Ciągła dbałość o ciągłość oświetlenia ulic i skrzyżowań. Doświetlenie przejść dla pieszych  
w ramach poprawy bezpieczeństwa wykonano na następujących ulicach: ul. Padewskiego, 
Folwarczna/Czarnieckiego. Wybudowano oświetlenie na niżej wymienionych ulicach:  
- ul. Błędowska (sięgacz), 
- ul. Banacha (sięgacz), 
- ul. Olimpijska, 
- ul. Napierskiego. 
h)  Prowadzenie działań mających na celu poprawę istniejącego stanu infrastruktury drogowej. 
W ramach bieżącego utrzymania wykonano: 
- remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno–bitumicznej 
oraz technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami w ilości 51 067,97m2   
- remonty dróg o nawierzchni gruntowej, 
- wykonano regulacją wysokościową studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej, oczyszczenie 
wpustów i przykanalików, 
- remonty cząstkowe nawierzchni chodników. 
i)  Zapewnienie bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej. W 2020r. wprowadzono do 
eksploatacji 10 nowych autobusów elektrycznych wyposażonych m. in. w system monitoringu wizyjnego. 
Ponadto podpisano umowę na zakup kolejnych 9 autobusów z napędem elektrycznym, które także 
zostaną wyposażone w system monitoringu. Pojazdy zaczną kursować latem 2021 r. 
3. Straż Miejska w Radomiu. 

Straż Miejska w Radomiu prowadziła bieżącą analizę zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
na terenie Gminy Miasta Radom. W miejsca w których rejestrowano zwiększone ilości interwencji 
drogowych dyslokowane były patrole zarówno piesze jak i zmotoryzowane. W ramach Straży 
Miejskiej działa również Zespół ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który opiniuje oraz 
koordynuje działania związane z ruchem drogowym na terenie miasta. W skład Zespołu wchodzą 
Straż Miejska w Radomiu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Miejski 
Zarząd Dróg i Komunikacji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, przedstawiciel Stowarzyszenia 
,,Bezpieczne Miasto” w Radomiu, Automobilklub Radomski. 

W 2020 roku w związku z niewłaściwym parkowaniem funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli 3019 
interwencji, podczas których nałożyli m.in.: 125 urządzeń blokujących koła pojazdów, odholowali 38 
pojazdy oraz nałożyli 1472 mandaty karne na kwotę 166 400,00 zł. 

4. Szkoły. 
W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym szkoły realizowały: 

a)  Systematyczne zajęcia z umiejętności prawidłowego i bezpiecznego zachowania się jako pieszy 
i rowerzysta w ruchu drogowym. 
b)  Organizowanie zajęć umożliwiających uczniom zdobycie karty rowerowej. 
c)  Promowanie używania elementów odblaskowych przez dzieci i młodzież w czasie wycieczek 
i spacerów. 
d)  Angażowanie odpowiednich służb do prowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdów oraz 
trzeźwości osób kierujących nimi podczas organizowanych wyjazdów i wycieczek przez szkołę.  
5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu. 
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Zrealizował nw. działania: 
a) Kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, a także postawy 
partnerstwa, życzliwości i zrozumienia dla innych, którzy uczestniczą w ruchu drogowym. 
b) Ustawiczne poszerzanie wiedzy wychowanków na temat zasad i przepisów ruchu drogowego, 
poruszania się pojazdów w różnych warunkach, przyczyn wypadków na drodze, zasad organizacji ruchu. 
c) Rozwijanie wyobraźni, myślenia przyczynowo – skutkowego, spostrzegawczości, orientacji czasowo-
przestrzennej, która pozwala na właściwą ocenę odległości i prędkości nadjeżdżającego pojazdu 
u wychowanków poprzez ich uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych, dydaktyczno–wyrównawczych 
oraz opiekuńczo–wychowawczych. 
d)  Rozwijanie umiejętności i nawyków właściwego zachowania się na drodze podczas każdego wyjścia 
wychowanków poza teren Ośrodka. 
6. Miejska Państwowa Straż Pożarna w Radomiu. 

Podczas akcji propagandowych prowadzonych przez Komendę Miejską PSP w Radomiu 
w lokalnych mediach, na stronach internetowych i portalach społecznościowych bardzo często 
zwracano uwagę jak duży wpływ na bezpieczeństwo ma stosowanie elementów odblaskowych. 

IV.  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE:  
1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu realizuje zadania związane z obszarem przemocy 
w rodzinie.Głównym zadaniem Ośrodka jest pomaganie ofiarom przemocy domowej polegające na 
podejmowaniu działań powodujących daleko idące zmiany wewnętrzne, które z kolei warunkują 
skuteczne, konstruktywne działanie i pożądane zachowania czy też zmiany życiowe. Jest to zadanie, 
które określa udaną pomoc czyli taką, która doprowadza do całkowitego ustania przemocy. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2020 roku prowadził działalność ambulatoryjną oraz hostelową 
przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanymi na skutek przemocy w rodzinie. Od marca 
2020 r. w związku z pandemią zmienił się profil spraw wpływających do OIK. 

Osoby zamknięte w domu często musiały przebywać ze sobą pomimo ostrych konfliktów, które im 
towarzyszyły. Towarzyszył temu strach o siebie, rodzinę i przyszłość. Dochodziło do wielu zaburzeń 
o charakterze depresyjnym, z którym wiele osób nie mogło sobie poradzić. 

Celem działania Ośrodka w 2020 roku było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie 
podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania. To oznaczało, że Ośrodek podejmował różne 
formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwyciężaniu 
trudnej sytuacji związanej z doznawaniem przemocy, z którą nie byli w stanie sobie poradzić bez 
wsparcia z zewnątrz. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2020 roku kompleksową pomoc, na którą składały 
się: 

1)  Interwencja kryzysowa: diagnoza sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających 
zmianę, prowadzenie rozmów wspierająco-terapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej. 
2)  Terapia: prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej (psychodynamicznej), prowadzenie grup 
wsparcia dla kobiet w hostelu. 
3)  Konsultacje i poradnictwo: prowadzenie konsultacji pedagogicznych, prowadzenie porad prawnych, 
prowadzenie porad w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii psychologiczno-
pedagogicznych na żądanie sądu. 
a) Informacja dotycząca spraw wnoszonych do Ośrodka. W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 do 
OIK wpłynęło 1264 sprawy. 

Tabela 1. 
Kategoria spraw wnoszonych do Ośrodka  01.01.2020-31.12.2020 rok 
Przemoc fizyczna i psychiczna 876 
Molestowanie seksualne 4 

Alkoholizm 123 
Sprawy rozwodowe 34 

Id: DC4A9265-3952-419A-A150-45A893D00A53. Uchwalony Strona 18



Sprawowanie opieki nad dziećmi 54 
Komunikacja w rodzinie 17 
Sprawy socjalne 21 
Zaburzenia emocjonalne , stany depresyjne ,  
 Próby samobójcze  

87 
2 

Inne: *  
* dzieci pozostawione bez opieki - b 
* ucieczki z domu nieletnich – c 
* wyrzucenie z domu – d 
* handel ludźmi –e 
* dopalacze -f 

 
6b 
15c 
 3d 
13e 
 9f 

W 2020 roku z pomocy hostelowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej korzystało: 
 Tabela 2. 

Ilość osób przebywających w części hostelowej Ośrodka 
rok  kobiety  dzieci 

2020 6 5 
Na dzień 31.12.2020r 3 4 

b) Krótka analiza danych zawartych w Tabelach 1 i 2. 
Analizując kategorie spraw wnoszonych do Ośrodka w I półroczu 2020 r. należy podkreślić, iż 

najwięcej odnotowano spraw dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej - 418 przypadków. 
Przyczynowo z zaistniałą sytuacją ma związek stan zagrożenia zdrowotnego związanego 
z pandemią. Konflikty osób zamkniętych w domu baz wątpienia przyczyniały się do wzrostu spraw 
związanych z przemocą psychiczną, zaburzeniami emocjonalnymi jak również stanami depresyjnymi. 

W każdym z przypadków trafiających do Ośrodka niezmiernie ważnym było dostrzeżenie problemu, 
potraktowanie go jako źródła cierpienia, zagrożenia oraz dysfunkcji człowieka i rodziny. 

c)  Pomoc indywidualna. 
Z różnych rodzajów tej pomocy skorzystało w 2020 roku: 

- terapia psychodynamiczna: 14 osób, 
- rozmowy terapeutyczne: 412 osób, 
- porady prawne: 687 osób, 
- porady psychopedagogiczne: 256 osób, 
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne: 71 osób, 
- Razem 1440 osoby. 

Indywidualne sesje terapeutyczne prowadzone były w sposób zdalny chyba, że sytuacja wymagała 
bezpośredniego kontaktu. 

Procedurę instytucjonalną podejmowaną w ramach interwencji kryzysowej uruchomiono w okresie 
01.01.2020 – 31.12.2020 r. w 92 przypadkach. Były to wnioski do: 

- Sąd: 13, 
- Prokuratura: 17,  
- Policja: 2, 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 6, 
- Wezwania do OIK: 5, 
- Opinie i zaświadczenia: 5, 
- Procedura NK: 3, 
- MZL: 2, 
- MOPS: 2, 
- Urzędy: 11 
- Inne np. szkoły, placówki: 26. 

W 2020 roku funkcjonował podany do publicznej wiadomości telefon zaufania 19288, jak również 
od lipca Radomska Pomoc Linia 800 900 007; zgłoszono 86 spraw, 19288 – 112 sprawy. 
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Specjaliści dyżurujący w Ośrodku udzielali porad dotyczących aktualnych i potencjalnych 
problemów związanych z sytuacją pandemii jak również problemów rodzinnych w tym przemocy. Ta 
forma pomocy bardzo często okazuje się istotna z uwagi na anonimowość, jak również w wielu 
przypadkach jest pierwszym krokiem ze strony ofiar przemocy w poszukiwaniu profesjonalnej 
pomocy. Wiele telefonów dotyczyło potrzeby rozmowy w zakresie odreagowania napięć. 

2. Caritas Diecezji Radomskiej. 
W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w ramach ww. zadania Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie prowadził następujące formy pomocy: 
a)  Prowadzenie Poradnictwa Specjalistycznego, na które składały się: 
- poradnictwo i konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne; 
- poradnictwo i konsultacje prawne; 

Rezultaty szczegółowe: 
- konsultacje i poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne podjęło: 113 osoby (90 Kobiet, 19 
Mężczyzn, 4 Młodych Ludzi),  
- poradnictwo i konsultacje prawne podjęło: 92 osoby (68 Kobiet, 24 Mężczyzn). 

Charakterystyka form pomocy: 
- poradnictwo i konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne pomogło osobom, które się zgłosiły 
w 2020 roku w oglądzie własnej sytuacji, także związanych z nią emocjonalnych i psychicznych przeżyć, 
dalej w ukierunkowaniu na właściwą formę pomocy adekwatną do możliwości i potrzeb osób, służyło 
podjęciu decyzji co do formy pracy tj. terapia wsparcia czy psychoterapia, 
- konsultacje prawne i poradnictwo pomogło osobom, które się zgłosiły w 2020 roku w rozeznaniu 
sytuacji prawnej dotyczącej problemu w jakim się osoby znalazły, posłużyło uświadomieniu osób co do 
przysługujących im praw, a także pokazało możliwości i środki prawne wyjścia z kryzysu, dodatkowo 
osoby zostały wsparte wiedzą prawną i mogły podjąć decyzję o podjęciu działań prawnych i zadbaniu 
o własną sytuację. 
b)  Prowadzenie terapii, na które składają się: 
- terapia wsparcia, 
- psychoterapia prowadzona metodą psychoanalityczną lub metodą poznawczo-behawioralną. 

Rezultaty szczegółowe: 
- terapię wsparcia oraz długoterminową psychoterapię odbyło: 82 osoby (64 Kobiety, 14 Mężczyzn, 
4 Młodych ludzi). 

Charakterystyka form pomocy: 
- terapia wsparcia wzmocniła możliwości osobiste osób, które zgłosiły się po taką pomoc w 2020 roku, 
dzięki temu mogły one wychodzić szybciej z roli ofiary i wprowadzać zmiany swojej sytuacji, osoby dzięki 
terapii wsparcia mogły także zmieniać swój stosunek do samych siebie na tyle by traktować siebie 
z szacunkiem i oczekiwać od innych traktowania z godnością, mogły także poczuć, że mają wpływ na 
zmianę sytuacji, w której tkwiły i podejmować te zmiany. 
- psychoterapia była procesem długotrwałej pracy, dzięki której osoby, które podjęły ten proces w 2020 
roku, mogły dokonać wglądu we własne psychiczne funkcjonowanie i dostrzec przyczyny przeżywanych 
trudności emocjonalnych czy problemów z jakimi miały do czynienia od dawna bądź od jakiegoś czasu, 
ale w takich formach, że mocno utrudniały im życie i funkcjonowanie, udział w procesie psychoterapii 
posłużył temu, że u osób mógł się rozpocząć proces naprawiania skutków emocjonalnych i psychicznych 
spowodowanych przemocą oraz mogło nastąpić wzmocnienie ich osobistego funkcjonowania dzięki 
rozpoznaniu przyczyn, rozumieniu ich, wydobyciu się z obciążeń psychicznych oraz podjęciu kontroli 
nad własnym życiem, co powodowało, że osoby zaczynały czuć się zdrowiej. 

Niewątpliwie zdrowienie osób czy ich lepsze funkcjonowanie przekładało się na sprawniejsze bycie 
w rodzinie, prawidłowe relacje w rodzinie oraz pełniejsze sprawowanie funkcji rodzinnych. 

Rezultaty:  
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Ogółem na przestrzeni 12 miesięcy 2020 r. z różnych form pomocy oferowanych przez Ośrodek dla 
osób z doświadczeniem przemocy skorzystało 205 osób, (w tym 158 Kobiet, 43 Mężczyzn, 4 Młodych 
Ludzi). 

Zespół specjalistów Ośrodka Wsparcia w 2020 roku: 
- poprowadził 1527 spotkań, w tym: 
- 1421 spotkania to sesje psychoterapeutyczne/sesje terapii wsparcia/poradnictwo psychologiczne, 
gdzie czas spotkania jest ustalony na 45-50 minut.  
- natomiast 106 spotkań to spotkania prawne w postaci konsultacji i poradnictwa, gdzie czas spotkania 
podyktowany jest potrzebą wniesioną przez osobę zgłaszająca sprawę, jednakże ok. 15-30 minut. 

Realizacja ww. zadania publicznego w 2020 roku stanowiła ochronę i pomoc osobom 
doświadczającym przemocy w rodzinie i przyczyniła się do specjalistycznego, profesjonalnego 
wsparcia mieszkańców naszego miasta, którzy z powodu różnych trudności emocjonalnych 
spowodowanych przemocą w rodzinie nie mogli czuć się zdrowo i bezpiecznie. Sięgając po pomoc 
rozpoznali możliwości wychodzenia z kryzysu, wsparli swoje osobiste umiejętności i zmotywowali się 
do tego by powodować dobry wpływ na swoje zdrowienie i dalsze godne życie. 

Jednocześnie warto podkreślić, że okres pracy Ośrodka w 2020 roku charakteryzowały dwie formy 
tj. od stycznia do 4 tygodnia marca w formie „kontaktu na żywo” w gabinetach siedziby Ośrodka oraz 
od 4 tygodnia marca do grudnia w kontakcie on-line oraz telefonicznym z uwagi na pandemię Covid 
19 oraz wprowadzenie obostrzeń. Praca Ośrodka w pandemii pokazała różne trudności emocjonalne, 
z którymi osoby się zmagały, a które były nieobecne w momencie gdy osoba podejmowała 
psychoterapię. Charakterystyczne było pojawienie się dużej skali lęku i odczuwanego stanu bycia 
w zagrożeniu, stanu strachu, a czasem nawet paniki związanej w wprowadzeniem ograniczeń. Osoby 
przeżywały przeróżne trudności i to wymagało większego zaangażowania w proces choćby w postaci 
stałego dbania by sesje ze strony pacjenta były zawsze możliwe. Generalnie uzyskane siły w toku 
procesu terapeutycznego oraz psychoterapeutycznego przyczyniły się do wzmocnienia osobistego 
w funkcjonowaniu emocjonalnym i psychicznym oraz społecznym. Zdecydowanie przestrzeń 
12 miesięcy realizacji procesu terapii i psychoterapeutycznego w postaci cyklicznych cotygodniowych 
sesji dawała możliwość lepszego wypracowania zmiany i to bez względu na to czy była prowadzona 
w kantacie na żywo czy też w kontakcie telefonicznym. I tak praca ta głównie służyła tworzeniu 
rozumienia sytuacji, w jakiej osoba się znajdowała. A możliwość stałego kontaktu z psychoterapeutą 
i odbywania cyklicznych sesji spowodowała zaistnienie oczekiwanych i wypatrywanych zmian. 
W efekcie prowadzonych działań osoby korzystające z dłuższego procesu miały zapewnione warunki 
dające przestrzeń do zwerbalizowania i odreagowania skumulowanego napięcia emocjonalnego, lęku 
i przerażenia powstałego na skutek doświadczania zarówno wcześniejszych sytuacji kryzysowych jak 
również spowodowanych zaistnieniem pandemii. Proces pomagania pozwolił osobom na 
wydobywanie się z opresji różnych stanów emocjonalnych i psychicznych, które w ich poczuciu 
zaburzały dalsze ich funkcjonowanie. 

Wartością dodaną pracy Ośrodka w okresie pandemii było to, że nowa forma czyli telefoniczne 
sesje psychoterapeutyczne czy on-line nie tylko mocno zafunkcjonowała, ale także okazała się 
bezpieczną, bliską i niezwykle wzmacniającą osoby, u których pojawiały się różne stany emocjonalno 
– psychiczne spowodowane wystąpieniem zagrożenia oraz obostrzeniami. Z pewnością wartością 
okazało się to, że osoby same organizowały się czyli we własnych warunkach, by mogły mieć 
regularne i cykliczne telefoniczne czy on-line sesje terapeutyczne czy psychoterapeutyczne. Ich 
starania zarysowały się w realizacji tego działania bardzo dużym dbaniem o to by sesje z ich strony 
były zawsze możliwe, co miało wpływ na ich osobiste zdrowienie. 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 
Odnosząc się do zadania Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Radomiu zajmuje się obsługą techniczno – administracyjną Zespołu 
Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia, powołanego Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu 
Nr 288/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku. W 2020 roku zaplanowane zostały cztery spotkania Zespołu 
Interdyscyplinarnego w dniach 18 marca, 17 czerwca, 16 września i 2 grudnia. Z uwagi na stan 
epidemii COVID – 19 spotkania w dniach 18 marca i 2 grudnia zostały odwołane. Dwa pozostałe 
spotkania odbyły się w rygorze sanitarnym zgodnie z obowiązującymi w obecnym czasie 
obostrzeniami. Podczas spotkania we wrześniu został przyjęty Aneks do Regulaminu Zespołu 
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Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia wprowadzający tryb postępowania Zespołu 
Interdyscyplinarnego i stałych grup roboczych z uwagi na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych, jak 
np. stan epidemii. 

Zgodnie z Regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego przy Zespole ds. Przeciwdziałania 
Przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonują Stałe Grupy Robocze. W skład 
stałych grup roboczych wchodzą pracownik socjalny, psycholog, dzielnicowy, przedstawiciel Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel oświaty, służby zdrowia, kuratorzy 
sądowi oraz przedstawiciele innych instytucji, specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Spotkania grup roboczych do 12 marca 2020 roku odbywały się w siedzibie Zespołu od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii COVID – 
19, zgodnie z przyjętymi zmianami w Regulaminie Zespołu, spotkania grup roboczych są 
organizowane przy użyciu środków komunikacji w szczególności telefonicznego połączenia 
konferencyjnego, w którym uczestniczą pracownik socjalny, dzielnicowy oraz osoba zainteresowana. 
W 2020 roku odbyło się 880 spotkań grup roboczych. 

W 2020 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie 630 formularzy 
„Niebieska Karta – A”, z czego: 

- 611 procedur „NK” zostało przekazanych do Stałych Grup Roboczych celem podjęcia stosownych 
działań; 
- 10 procedur zostało przekazanych do gmin właściwych miejscowo ze względu na miejsce 
zamieszkania pokrzywdzonych osób; 
- w 9 przypadkach działania były podejmowane w ramach współpracy w oparciu o formularz „NK – D” 
z osobami, wobec których istniej podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.  

Spośród 611 procedur „Niebieskiej Karty” między innymi zrealizowano: 
- 115 formularzy „Niebieskich Kart - A” przekazano do wykorzystania w działaniach podejmowanych 
w rodzinie w ramach już funkcjonującej grupy roboczej (ponownie podpisany formularz „Niebieska Karta 
– A” w trakcie pracy grupy roboczej); 
- w 81 przypadkach została po raz kolejny wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” w rodzinie, pomimo 
już zakończonego postępowania; 
- 9 procedur „Niebieskiej Karty” zostało wszczętych wzajemnie przez członków rodziny; 
- 31 procedur „Niebieskiej Karty” dotyczyło przemocy wobec dzieci, w 53 przypadkach procedura 
„Niebieskiej Karty” dotyczyła przemocy także dzieci obok osób dorosłych; 
- 49 procedur „Niebieskiej Karty” dotyczyło osób powyżej 67 roku życia. 

Podmiotami wszczynającymi procedurę „Niebieskiej Karty” w 2020 roku były: 
- Policja - 563. 
- Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej - 38. 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1. 
- Oświata - 7. 
- Ochrona zdrowia - 2. 

W 2020 roku podczas spotkań grup roboczych zostało wypełnionych 358 formularzy „Niebieskiej 
Karty - C” i 256 formularzy „Niebieskiej Karty - D”. Zakończono 368 procedur „Niebieskiej Karty”: 309 
na skutek ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy i 59 wobec 
braku zasadności podejmowanych działań. W ramach realizacji działań wynikających z procedury 
„Niebieskiej Karty” pracownicy socjalni jako członkowie grup roboczych zgodnie z § 11 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 
oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245): 

a) diagnozują i monitorują sytuację oraz potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie, 
b) udzielają kompleksowych informacji o: 
- możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej 
i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc 
na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 
- formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach 
świadczących tę pomoc, 
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- możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 
c) organizują niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do 
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 
d) zapewniają osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 
w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc; w tym 
w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 
e) prowadzą rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na 
temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informują te osoby o możliwościach podjęcia 
leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

Wzorem lat ubiegłych w 2020 roku zaplanowano w dniach 23 – 27 marca 2020 roku kampanię 
„Niebieski Tydzień”, podczas którego prowadzona była edukacja w zakresie pomocy osobom 
doświadczającym przemocy w rodzinie. W siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 
Malczewskiego 20 b oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zespół ds. 
Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Grabowej 17 codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 dyżurowali 
specjaliści psycholog, pedagog, pracownik socjalny oraz funkcjonariusz Policji, którzy zapewniali 
pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz prawną, udzielali informacji na temat procedury 
„Niebieskiej Karty” oraz informacji na temat instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy 
w rodzinie na terenie Miasta Radomia. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii COVID – 19 powyższe 
działanie zostało odwołane. Realizatorzy udzielali powyższej pomocy w ramach swoich kompetencji 
przy zachowaniu rygorów sanitarnych wynikających z obowiązujących obostrzeń. 

Na terenie Gminy Miasta Radomia funkcjonują 3 jednostki poradnictwa specjalistycznego: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodek Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Caritas Diecezji Radomskiej, które udzielają wsparcia 
psychologicznego, prawnego, socjalnego. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia miejsca 
w prowadzonym hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie 
z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radomiu obsługuje telefon zaufania „Radomska Pomoclinia” 
800 900 007. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 
15.30 przy telefonie dyżurują psycholog, pracownik socjalny, pedagog, prawnik. Od godziny 15.30 do 
21.00 dyżur pełni interwent i prawnik w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. W 2020 roku udzielono 
łącznie 58 porad dotyczących zagadnień związanych ze świadczeniami rodzinnymi, przemocy, 
problemów z uzależnieniem członka rodziny i problemów z zakresu prawa. Ta forma pomocy osobom 
doznającym przemocy okazuje się często istotna z uwagi na anonimowość zgłoszenia. 

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu. 
Zrealizował m.in.: 

a) Kontynuowanie współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków w celu podejmowania 
wspólnych działań profilaktycznych zapobiegających agresji, przemocy i demoralizacji dzieci i młodzieży 
przebywających w Ośrodku; organizowanie Zespołów wychowawczych z udziałem rodziców w celu 
rozwijania współpracy, wypracowania wspólnych, jednokierunkowych działań w stosunku do 
wychowanków. 
b) Poinformowanie wychowanków o placówkach, gdzie można otrzymać pomoc w sytuacjach trudnych 
podczas zajęć dotyczących bezpiecznego, konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami. 
Wywieszenie informacji o Placówkach, telefonach zaufania i innych na tablicy informacyjnej psychologa. 
c) Kontynuowanie współpracy ze stowarzyszeniem KARAN; udział wychowanków w zajęciach 
wychowawczych, warsztatowych – Trening Zastępowania Agresji ART. 
d) Realizacja innowacji pedagogicznej: „W przyszłości będę… KIMŚ”. 
e)  Kontynuacja współpracy z Domem pod Złotym Dębem, Hospicjum Królowej Apostołów, Schroniskiem 
dla bezdomnych zwierząt, która ma na celu uwrażliwianie wychowanków. 
f)  Kontynuowanie działalności Wolontariatu w Ośrodku w celu kształtowania u wychowanków postaw 
prospołecznych. 
g)  Poinformowanie wychowanków o istnieniu i sposobie funkcjonowania monitoringu w Ośrodku. 
h)  Ukazywanie prawnych i moralnych skutków posiadania, używania i rozprowadzania środków 
psychoaktywnych tj.: narkotyków, alkoholu, papierosów, leków, dopalaczy, środków dopingujących 
poprzez: rozmowy indywidualne z wychowankami, pogadanki, lekcje wychowawcze, zajęcia socjoterapii. 
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i)  Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów mających na celu aktywizowanie wychowanków, 
budzenie ich wiary we własne możliwości, zwiększenie motywacji do pracy, stworzenie warunków do 
przeżycia doświadczenia pozytywnie wpływającego na samoocenę wychowanków. 
j)  W ramach działań profilaktyki pozytywnej udział wychowanków w wycieczkach szkolnych, rajdach, 
wystawach. 
k)  Organizowanie akademii mających na celu aktywizowanie wychowanków, stworzenie warunków do 
przeżycia doświadczenia pozytywnie wpływającego na samoocenę wychowanków, m.in.: akademia 
z okazji Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka, akademia z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości, z okazji 
Halloween, Jasełka i inne. 
l)  Zorganizowanie wspólnego śniadania Wielkanocnego oraz Wieczerzy Wigilijnej (wychowankowie, 
nauczyciele i pozostali pracownicy Ośrodka) mających na celu integrację środowiska w Ośrodku. 
m)  Kontynuowanie akcji „Skrzynka pytań i problemów” w celu umożliwienia uczniom anonimowego 
powiadomienia o problemach, aktach przemocy i agresji wśród wychowanków w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii. 
n)  Prowadzenie pogadanek, zajęć warsztatowych o tematyce: przeciwdziałania przemocy 
i zachowaniom agresywnym, zagrożeniach i szkodliwości palenia tytoniu, zażywania narkotyków 
i dopalaczy, picia alkoholu. 
o)  Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciem i sytuacjami trudnymi na zajęciach 
socjoterapii oraz indywidualnych z psychologiem. 
p)  Prowadzenie rozmów dyscyplinujących, korygujących, wychowawczych z uczniami wychowankami 
sprawiającymi trudności wychowawcze w celu przeciwdziałania i korygowania negatywnych zachowań, 
angażowanie ich w prace na rzecz szkoły. 
q)  Natychmiastowe i konsekwentne reagowanie na każdy przejaw agresji i przemocy. Ścisła współpraca 
z Policją, Sądem Rodzinnym, Kuratorami w celu przeciwdziałania agresji, przemocy, demoralizacji 
wychowanków MOS. 
r)  Kontynuowanie systemu codziennej oceny zachowania wychowanka, stosowanie nagród za dobre 
i wzorowe zachowanie np. comiesięczne wyjścia dla osób z najlepszą frekwencją i miesięczną oceną 
zachowania na pizzę, kręgle, do kina i inne. 
5. Komenda Miejska Policji w Radomiu. 

Liczba przeprowadzonych interwencji domowych na terenie miasta i powiatu Radomia w roku 
2020 wyniosła 5035 w tym dotyczącej procedury Niebieskiej Karty 972. W wyniku przemocy domowej 
poszkodowanych zostało 1000 osób, w tym 852 kobiet, 118 mężczyzn i 30 małoletnich. 364 
Mężczyzn i 8 kobiet doprowadzono do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych.  

Policjanci uczestniczyli w wideokonferencjach dotyczących procedury „Realizacji zadań 
wynikających z procedury Niebieskiej Karty”. W lipcu 2020 roku spotkania on-lin przeprowadzono dla 
wszystkich jednostek, komórek i wydziałów podległych KMP w Radomiu. Tematem szkoleń były 
„nakazy” i „zakazy” (nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 
bezpośredniego otoczenia, zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia) 
całość dotyczyła nowych uprawnień dla policjantów w związku z przemocą domową. Z powodu 
COVID -19 w roku 2020 nie odbywały się żadne szkolenia stacjonarne. 

Funkcjonariusze Policji KMP Radom wzięli udział w 4 dyżurach, które odbywały się we wtorki 
w godzinach 18.00 – 22.00. Ze względu na stan epidemii dalsze dyżury nie były kontynuowane. 

6. Straż Miejska w Radomiu. 
Straż Miejska w Radomiu w ramach posiadanych kompetencji uczestniczyła w zespołach 

interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w ramach współpracy udzielała 
asysty instytucjom bezpośrednio związanym z przedmiotową tematyką. 

7. Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód. 
Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód w Radomiu realizuje swoje ustawowe obowiązki poprzez 

prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz 
sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami. Koordynuje działalność w zakresie 
ścigania przestępstw, prowadzoną przez inne organy państwowe, nadzoruje zgodność z prawem 
przeprowadzania czynności operacyjno - rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie 
przewidzianym w ustawach regulujących organizację i przedmiot działania tych organów. 
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Tutejsza Prokuratura uczestniczyła w uchwalonym przez Radę Ministrów w dniu 29 kwietnia 
2014 roku Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020. 
W ramach tego programu Prokuratura udostępniała dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji 
pozarządowych, a także dane z zakresu realizowanych przez nie oddziaływań, w szczególności 
korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. W tym zakresie Prokuratura 
współpracowała z Prezydentem Miasta Radomia oraz Starostą Radomskim, które to podmioty 
przesyłały do tut. jednostki dane teleadresowe instytucji i podmiotów realizujących oferty dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie uzyskano informacje o podmiotach 
i organizacjach świadczących na terenie województwa mazowieckiego pomoc dla osób i rodzin 
dotkniętych przemocą w rodzinie. Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu, na 
podstronie „Pomocne Informacje” w zakładce „Organizacje niosące pomoc ofiarom przestępstw” 
została umieszczona baza danych przydatnych dla pokrzywdzonych. 

W budynku Prokuratury Rejonowej Radom – Wschód w Radomiu w widocznym miejscu – na 
tablicy ogłoszeń umieszczono informacje o pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, w tym 
bezpłatnie udzielanej pomocy psychologicznej i prawnej. 

W ramach podstawowych obowiązków, wynikających z przepisów prawa, prokuratorzy w celu 
przeciwdziałaniu dalszej przemocy w rodzinie, stosowali środki zapobiegawcze wobec sprawców 
przemocy w postaci dozoru policji połączonego z nakazem opuszczenia mieszkania oraz zakazem 
zbliżania się do pokrzywdzonego, jak również występowali do sądu z wnioskami o zastosowanie 
tymczasowego aresztowania wobec takich osób. Przeprowadzono 188 postępowań o czyny 
z art. 207 k.k. 

W 2020 roku zastosowano : 
-  tymczasowe aresztowanie – w 7 postępowaniach, 
-  nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym – w 29 postępowaniach, 
-  zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego – w 27 postępowaniach, 
-  zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym – w 17 postępowaniach.  

W ramach codziennych dyżurów prokuratorskich z uwagi na stan epidemiczny, prokuratorzy 
przyjmowali telefonicznie interesantów i udzielali im pomocy w zakresie uregulowań prawnych oraz 
kierowali do specjalistycznych ośrodków zajmujących się przemocą w rodzinie. 

Ponadto prokurator wykonujący czynności z zakresu postępowań cywilnych i administracyjnych 
uczestniczył w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Radomia przy 
Prezydencie Miasta Radomia i składał ewentualne uwagi w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na 
terenie miasta. 

Prokurator zajmujący się sprawami pozakarnymi w tutejszej prokuraturze skierował do sądu 
rodzinnego 5 wniosków o leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu w oparciu o przepisy 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

8. Szkoły. 
Zrealizowały następujące przedsięwzięcia: 

a)  Szkolenie nauczycieli pod kątem pomocy rodzinie z problemami przemocy. 
b)  Organizacja spotkań rodziców z psychologiem i pedagogiem na temat prawidłowych metod 
wychowawczych. 
c)  Indywidualne konsultacje nauczycieli i wychowawców z rodzicami. 
d)  Obserwacje dzieci pod kątem ewentualnego wsparcia wychowawczego rodziny. 
e)  Udostępnienie rodzinom kontaktu z instytucjami świadczącymi pomoc w sytuacji przemocy, 
problemów wychowawczych lub socjalnych. 
f)  Zapoznanie z procedurą „Niebieskiej Karty”, numerami telefonów instytucji, pod którymi można 
szukać pomocy. 
g)  Organizowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej w zakresie rozpoznawania objawów zespołu 
dziecka maltretowanego. 
h)  Pomoc żywnościowa w ramach współpracy z Bankiem Żywności oraz organizowanie na terenie 
szkoły zbiórek na rzecz dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. 
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j)  Udział przedstawicieli szkoły w pracach zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
k)  Prowadzenie na terenie placówki akcji organizowanych przez instytucje działające na rzecz 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu. 

W ramach realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023" w 2020 r. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 441 kontroli w lokalach gastronomicznych 
i punktach sprzedaży alkoholu na terenie miasta Radomia. W 2020 roku podczas przeprowadzania 
kontroli placówek handlowych i lokali gastronomicznych nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Przeprowadzone zostały również kontrole interwencyjne punktów sprzedaży alkoholu. Podczas 
prowadzonych działań również nie stwierdzono naruszenia zasad sprzedaży napojów alkoholowych.  

V.  PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI i WYKROCZEŃ: 
1. Komenda Miejska Policji w Radomiu. 

Ogólnie na terenie działania KMP w Radomiu w 2020 roku popełniono 5969 przestępstw, w tym na 
terenie miasta Radom 4649. 

Poniżej rozbicie przestępstw na 7 podstawowych kategorii: 
- kradzież z włamaniem: ogółem na terenie działania KMP w Radomiu 480, w tym miasto Radom 347, 
- uszkodzenie mienia: ogółem na terenie działania KMP w Radomiu 348, w tym miasto Radom 250, 
- uszczerbek na zdrowiu: ogółem na terenie działania KMP w Radomiu 67, w tym miasto Radom 49, 
- kradzież samochodu: ogółem na terenie działania KMP w Radomiu 39, w tym miasto Radom 37, 
- rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze: ogółem na terenie działania KMP w Radomiu 43, w tym 
miasto Radom 36, 
- kradzież cudzej rzeczy: ogółem na terenie działania KMP w Radomiu 810, w tym miasto Radom 646, 
- bójka i pobicie:  ogółem na terenie działania KMP w Radomiu 30, w tym miasto Radom 23. 

Ilość zarejestrowanych spraw za wykroczenia popełnione w roku 2020 na terenie działania KMP 
w Radomiu 6167, w tym drogowe 1183. 

Na bieżąco monitorowane były agencje towarzyskie na terenie działania KMP Radom, przeglądane 
były strony internetowe i media społecznościowe z ww. tematyką. Kontrolowano miejsca gdzie mogły 
być świadczone „usługi seksualne”. Na terenie podległym KMP Radom obecnie jest około 8 takich 
miejsc, jednak często miejsca te są zmieniane. Współpracowano w tym zakresie z innymi komórkami 
i jednostkami Policji. Funkcjonariusze prewencji zostali przeszkoleni z zakresu metodyki prowadzenia 
zajęć o handlu ludźmi, prowadzący spotkania profilaktyczne tj: dzielnicowi oraz policjanci z Zespołu 
Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii- łącznie 73 osoby.  

Na terenie miasta Radomia realizowane były zadania zawarte w procedurach postępowania Policji 
wobec osób bezdomnych i żebrzących. Na odprawach do służby patrolowej policjanci zadaniowani 
byli do kontrolowania miejsc, w których mogły przebywać osoby bezdomne, do przekazywania 
informacji ośrodkom pomocy społecznym o osobach samotnych, nieporadnych życiowo narażonych 
na skutki działania zimy. W celu przeciwdziałania przypadkom zgonów osób bezdomnym, policjanci 
w trakcie pełnionych służb patrolowych dokonywali kontroli szczególnie takich miejsc jak: dworce PKP 
PKS, klatki schodowe, pustostany, rury ciepłownicze, przy kościołach, w przypadku ujawnienia osób 
tam przebywających funkcjonariusze informowali o zagrożeniach związanych z przebywaniem 
w takich miejscach. Osoby te informowane były o placówkach, w których mogły uzyskać wsparcie 
(nocleg, żywność, odzież, pomoc medyczną). Patrole podczas pełnienia służby zwracali szczególną 
uwagę na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu. Do efektywnego rozpoznawania 
miejsc gromadzenia się osób bezdomnych wykorzystywane były dane z aplikacji Krajowej Mapy 
Zagrożeń. W czasie pogarszających się warunków atmosferycznych nawiązano współpracę 
z samorządami oraz instytucjami pomocowymi celem przeprowadzenia analiz miejsc gromadzenia się 
osób bezdomnych i żebrzących na terenie działania KMP w Radomiu. Aktualny wykaz miejsc 
przekazano do wszystkich jednostek podległych KMP w Radomiu. W Komisariatach Policji 
umieszczone zostały w widocznych miejscach informacje o miejscach noclegowych i jadłodajniach 
dla osób bezdomnych. Opracowano również wkładki do notatników służbowych, które zawierały 
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informację o instytucjach pomocowych – noclegowniach, jadłodajniach wraz z danymi 
teleadresowymi, godzinami otwarcia oraz warunkami przyjęcia do tych jednostek. Powyższa 
informacja także została przekazana policjantom realizującym swoje zadania na Stanowisku 
Kierowania KMP w Radomiu. W listopadzie 2020 roku uruchomiona została ogrzewalnia dla osób 
bezdomnych przy ul. Słowackiego 188, przyjęcia są w godz. od 18.00 do 8.00. 

24 września br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu odbyło się spotkanie 
dotyczące pomocy osobom wykluczonym. W spotkaniu uczestniczyli wieloletni partnerzy MOPS 
w Radomiu, KMP w Radomiu, SM w Radomiu, Caritas Diecezji Radomskiej oraz Kierownicy 
Schronisk i Domów dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn. W trakcie spotkania 
omówiona została współpraca w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym 2020/2021 oraz wymiana 
spostrzeżeń, wskazówek oraz metod pracy radomskich streetworkerów. 

Osoby nietrzeźwe nie są przyjmowane do noclegowni, w przypadku ujawnienia takich osób są one 
zatrzymywane i przewożone do miejsca zamieszkania lub jeżeli są bezdomne do PDOZ KWP z/s 
w Radomiu. Nadal głównym problemem, z którym stykają się policjanci w trakcie realizacji zadań 
mających na celu niesienie pomocy bezdomnym, jest przede wszystkim niechęć tych osób do 
opuszczenia miejsc, w których przebywają i przeniesienia się do schronisk lub noclegowni. 

2. Straż Miejska w Radomiu. 
W 2020 roku dyżurny Straży Miejskiej otrzymał 14502 zgłoszenia od mieszkańców, instytucji 

i innych.  
- 7883 interwencji mieszkańców naszego miasta; 
- 2396 interwencji pracowników monitoringu miejskiego; 
- 3599 interwencji własnych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu; 
- 563 interwencji zleconych przez inne służby; 
- 61 zabezpieczenie uroczystości. 

Patrole Straży Miejskiej pracują 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Na podstawie zgłoszeń 
mieszkańców, operatorów monitoringu, instytucji, jednostek oświatowych oraz innych tworzy się 
mapę zagrożeń czyli wykaz miejsc szczególnie narażonych na wykroczenia, w które dyslokuje się 
zwiększoną ilość patroli. Funkcjonariusze Straży Miejskiej na co dzień odwiedzają szkoły oraz 
utrzymują stały kontakt z pedagogami w celu ograniczania przestępstw nieletnich. W sytuacji 
stwierdzenia czynników wskazujących na demoralizację młodego człowieka informowany jest Sąd dla 
nieletnich oraz szkoły. W okresie letnim Straż Miejska wysyła w rejony akwenów wodnych oraz miejsc 
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców zarówno patrole rowerowe jak i skutery, dzięki czemu 
w łatwy i szybki sposób funkcjonariusze docierają do miejsc, w których zakłócany jest ład i porządek 
publiczny. 

W roku 2020 w toku czynności Straż Miejska ujawniła 38 przestępstw oraz ujęła 42 sprawców 
przestępstw. Na co dzień funkcjonariusze prowadzą również akcję ,,przeciwdziałania nietolerancji” tj. 
kontrola osiedli, parków, skwerów pod kątem obraźliwych napisów oraz graffiti. 

Na przestrzeni roku 2020 do Straży Miejskiej wpłynęło i zostały podjęte działania: 
a)  Zakłócanie ładu i porządku publicznego – 1262 interwencji; w tym związane z naruszeniem 
przepisów wydanych z mocy Rozporządzenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 285;  
b)  Zagrożenie zdrowia i życia – 1914 interwencji (w tym udzielenie pomocy osobom śpiącym  
i leżącym na ulicy oraz bezdomnym); 
c)  Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym – 1310 interwencji; 
d)  Zabezpieczenie miejsca zdarzenia (kolizje, wypadki, pożar i inne) – 180 interwencji. 
3. Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu  
- Referat Ochrony i Monitoringu Miasta. 

W okresie od 1.01.2020 – 31.12.2020 roku pracownicy monitoringu zgłosili ogółem 3327 
interwencje, z tego 232 interwencji skierowano do Komendy Miejskiej Policji, a 3095 do Straży 
Miejskiej w Radomiu, w tym: 

a) Ujawniono i zatrzymano 12 sprawców na gorącym uczynku przestępstwa tj.: 
- 5 - nietrzeźwy kierujący,  
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- 1 - niszczenie mienia, 
- 6 - posiadanie narkotyków.  
b) Ujawniono i zatrzymano 2336 sprawców na gorącym uczynku wykroczenia tj.:  
- 76 - zakłóceń porządku publicznego, 
- 472 - wykroczeń w ruchu drogowym (zakaz ruchu, parkowanie na ciągach pieszych i zieleni itp.), 
- 1453 - spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 
- 335 - interwencje porządkowe (zrywanie plakatów, naklejanie plakatów w miejscu niedozwolonym, 
zaśmiecanie, załatwianie potrzeb w miejscu publicznym, itp.). 

 Dla potrzeb dowodowych Policji i Straży Miejskiej razy nagrano materiał zdjęciowy ze zdarzeń, 
w tym dla Policji 224 razy, dla Straży Miejskiej 20 razy.  

c) W związku z zagrożeniem życia i zdrowia oraz uszkodzenia mienia, pracownicy monitoringu 
przekazali 
- 1570 informacji z prośbą o interwencję do służb porządkowych tj.:  
- 283 - razy wezwano karetkę pogotowia, 
- 417 - razy udzielono pomocy osobom nietrzeźwym (odwieziono do domu lub zatrzymano w PIZ), 
- 791 - udzielono pomocy osobom leżącym (śpiący na ulicach i przystankach autobusowych), 
- 3 - razy wezwano Straż Pożarną, 
- 3 - interwencji związanych z załączeniem się alarmu w sklepach, 
- 73 - razy zgłoszono awarię oświetlenia ulicznego. 

Ilość interwencji ujawnionych przez pracowników monitoringu ilustruje tabela nr 1. 
TABELA NR 1 

L. p. Podjęte interwencje 2019r. 2020r. Różnica 
1. Interwencje podjęte przez Policję 294 232 -62 
2. Interwencje podjęte przez Straż Miejską 4731 3095 -1636 
 Razem interwencje 5025 3327 -1698 

Ilość przestępstw ujawnionych przez pracowników monitoringu w rozbiciu na poszczególne 
kategorie ilustruje tabela nr 2. 

TABELA NR 2 

L. p. Rodzaj przestępstwa 2019r. 2020r. Różnica 

1. Czynna napaść na funkcjonariusza 
Straży Miejskiej 

0 0 0 

2. Kradzież 3 0 -3 
3. Rozbój 0 0 0 
4. Niszczenie mienia  1 1 0 
5. Nietrzeźwy kierowca 5 5 0 
6. Pobicie 0 0 0 
7. Niszczenie symboli państwowych 0 0 0 
8. Posiadanie narkotyków 7 6 -1 
9. Włamanie 0 0 0 
10. Napad z bronią w ręku 0 0 0 
11. Bójka 2 0 -2 
 RAZEM 18 12 -6 

Jak wynika z tabeli nr 1 w 2020 roku (3327) nastąpił spadek interwencji o 1698 w porównaniu do 
2019 roku (5025). Tak duży spadek spowodowany był przez zmniejszone wykrycie interwencji 
drogowych w centrum miasta (min. montaż słupków ograniczających wjazd na ulicę Żeromskiego) 
oraz pandemią Covid-19, która znacząco ograniczyła liczbę mieszkańców miasta przebywających 
w przestrzeni publicznej.  

Ilość sporządzonego materiału zdjęciowego przedstawia tabela nr 3. 
TABELA NR 3 
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L. p. Materiał zdjęciowy 2019r. 2020r. Różnica 
1. Dla potrzeb Policji 333 224 -109 

2. Dla potrzeb SM 18 20 +2 
 RAZEM 351 244 -107 

Ilość ujawnionych wykroczeń przez monitoring przedstawia tabela nr 4. 
TABELA NR 4 

L. p. Rodzaj wykroczenia 2019r. 2020r. Różnica 
1. Porządkowe 541 335 -206 
2. Drogowe 1197 472 -725 
3. Zakłócenia porządku publicznego 129 76 -53 
4. Inne (spożywanie alkoholu) 1567 1453 -114 
 RAZEM 3434 2336 -1098 

W związku z zagrożeniem życia i zdrowia, ilość informacji przekazanych przez pracowników 
monitoringu z prośbą o interwencję przedstawia tabela nr 5. 

TABELA NR 5 

L. p.  Zgłoszenia 2019r. 2020r. Różnica 
1. Pogotowie Ratunkowe 283 210 -73 
2. Straż Pożarna 3 1 -2 
3. Pomoc osobom nietrzeźwym i leżącym 1208 710 -498 
4. Włączony alarm w sklepach i instytucjach 3 1 -2 
5. Wyłączone oświetlenie ulicy 73 57 -16 
 RAZEM 1570 979 -591 
VI.  BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE: 
1. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu. 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ramach realizacji „Programu” podjął następujące działania: 
a) Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywienia, Żywności i Kosmetyków: w 2020 r. wykonano 573 
kontroli sanitarnych dot. oceny stanu sanitarno-higienicznego oraz sanitarno-technicznego, w tym:  
- 90 kontroli zaplanowanych (wg. harmonogramu kontroli), 
- 483 kontroli doraźnych (345 kontroli ujętych w planie oraz 138 kontroli nie ujętych w planie) w tym: 
-  227 kontroli kompleksowych (m. in. w związku z odbiorami sanitarnymi, dot. Akcji Zima i Akcji Lato), 
- 11 kontroli tematycznych (m.in. dot. zanieczyszczeń mikrobiologicznych w lodach z automatu, dot. 
przestrzegania warunków higienicznych oraz przepisów prawa w związku z epidemią, dot. suplementów 
diety oraz wspólne kontrole z Inspekcją Weterynaryjną), 
- 108 kontroli interwencyjnych (m.in. w związku z interwencją klienta, w związku z działaniami podjętymi 
w systemie Rasff, dot. przestrzegania warunków higienicznych oraz przepisów prawa w związku 
z epidemią), 
- 108 kontroli sprawdzających, 
- 6 kontroli granicznych – import, 
- 21 kontroli granicznych – eksport, 
-  2 kontrole dot. kosmetyków. 

W 91 zakładach stwierdzono uchybienia m.in.: 
- sanitarno-higieniczne, 
- sanitarno- techniczne, 
- rozszerzenie działalności bez złożenia wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów PSSE w Radomiu, 
- nieprawidłowości w prezentacji i reklamie suplementów diety, 
- nieprawidłowości w oznakowaniu suplementów diety. 

W 2020 roku nałożono 60 mandatów karnych na sumę 13 400,00 zł; 
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b) Sekcja Nadzoru Epidemiologii, do zadań Sekcji należało m.in.: 
- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się zakażeń, chorób zakaźnych i pasożytniczych 
u ludzi, 
- nadzór nad prawidłowością wykonywania szczepień ochronnych oraz analiza wykonawstwa tych 
szczepień na nadzorowanym terenie; 
- nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, 
pomieszczenia i urządzenia podmiotów leczniczych. 

Monitorowany jest stan sanitarno-epidemiologiczny miasta Radomia i powiatu radomskiego. 
W 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 wywiady epidemiologiczne 

dotyczyły osób będących na izolacji, kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Sekcja 
Nadzoru Epidemiologii była wiodąca przy zwalczaniu pandemii. Pracownicy pełnili codziennie dyżury, 
wykonując pracę związaną z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19. Wydawano decyzje 
administracyjne celem poddania się obowiązkowej izolacji i kwarantannie, zlecano wymazy, 
wydawano zaświadczenia o odbywaniu kwarantanny lub izolacji. Skracano również kwarantanny, 
wydawano przepustki z kwarantanny i izolacji. Wprowadzano dane do systemu ogólnopolskiego 
EWP. Odpowiadano na e-maile i rozpatrywano różne skargi i interwencje związane 
z nieprzestrzeganiem obostrzeń. Rejestrowano zgony, wyniki dodatnie, ozdrowieńców, ogniska 
epidemiczne. Codziennie przesyłano wymagane meldunki w tabelach i w formie opisowej dotyczące 
sytuacji epidemiologicznej w mieście Radomiu i powiecie radomskim. Udzielano informacji 
telefonicznie i e-mailowo. Przekazywano ważne informacje na stronie internetowej PSSE Radom. 
Przesyłano pisma do podmiotów dotyczące zachowania reżimu sanitarnego, postępowania 
z odpadami, procedur przeciwepidemicznych, opiniowano procedury. 

Przeprowadzano również wywiady epidemiologiczne dotyczące zachorowań na inne choroby 
zakaźne. Przesyłano regularnie sprawozdania do WSSE w Warszawie dotyczące chorób zakaźnych 
i grypy zgłoszone przez podmioty lecznicze w mieście Radomiu i powiecie radomskim. 

W Polsce obowiązuje Program Szczepień Ochronnych, który corocznie aktualizowany jest przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego i publikowany w Dzienniku Urzędowym zgodnie z Ustawą z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W podmiotach 
leczniczych nadzorowanych przez PPIS w Radomiu funkcjonuje 80 punktów szczepień wykonujących 
szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży do 19 roku życia oraz u dorosłych szczepienia 
poekspozycyjne i w grupach ryzyka. Podmioty lecznicze wykonujące szczepienia ochronne 
kontrolowane były poprzez sprawozdania comiesięczne ze szczepień DTaP u dzieci z grupy ryzyka, 
sprawozdania kwartalne z gospodarności szczepionką i kart uodpornienia oraz sprawozdania roczne 
MZ-54 ze stanu zaszczepienia.  

 W 2020 r. do PSSE w Radomiu zgłoszono 46 ognisk epidemicznych, które wystąpiły w szpitalach. 
Opracowywano również inne ogniska epidemiczne związane z wystąpieniem koronawirusa SARS-
CoV2 w zakładach pracy, DPS-ach, po uroczystościach okolicznościowych oraz w szkołach 
i przedszkolach. 

Sekcja Nadzoru Epidemiologii ściśle współpracowała z: 
- Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych na nadzorowanym terenie dot. składu zespołów i posiadanych 
kwalifikacji, zakażeń i ognisk epidemicznych itp.; 
- Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radomiu dot. chorób odzwierzęcych: m.in. styczności 
i narażenia na wściekliznę; 
- w zakresie pandemii COVID-19: z policją, wojskiem, szpitalami, POZ, Stacją Pogotowia Ratunkowego, 
placówkami oświaty i innymi podmiotami oraz stacjami sanitarnymi, WSSE w Warszawie, GIS 
i Ministerstwem Zdrowia. 
c) Sekcja Nadzoru Higieny Pracy zajmowała się: 
- przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy, 
- przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, rozporządzenia 
REACH, ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i preparaty 
chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej; 
- przestrzeganiem warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości 
środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne; 
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- przestrzeganiem przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami 
kategorii 2 i 3; 
- realizacją wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin,, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy; 
- realizacją wymogów w zakresie występowania na stanowiskach pracy szkodliwych czynników 
biologicznych. 

W 2020 roku przeprowadzono 45 kontroli w zakładach pracy. Wydano 9 decyzji administracyjnych 
obligujących pracodawców do poprawy stanu sanitarno-higienicznego w zakresie warunków pracy. 

Do zadań sekcji należy również: 
- prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych; 
- sporządzanie oceny rażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej; 
- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub 
o braku podstaw o jej stwierdzenia. 

Wydano 51 decyzji stwierdzających choroby zawodowe. W ciągu ostatnich lat w ciągu roku 
wydawanych było 50 do 60 decyzji stwierdzających choroby zawodowe. 

W 2020 r. odnotowano 17 przypadków podejrzeń zatrucia „dopalaczami”.  
2. Straż Miejska w Radomiu. 

Straż Miejska w Radomiu od marca 2020 roku czynnie uczestniczy w działaniach pomocowych 
w związku z pandemią koronawirusa. Zabezpieczane były budynki użyteczności publicznej, 
kontrolowane placówki wielkopowierzchniowe, środki komunikacji miejskiej oraz miejsca, w których 
grupuje się młodzież i nie tylko. Strażnicy edukują mieszkańców, co robić aby uniknąć zarażenia, 
przypominają o zakazie i konsekwencjach naruszenia przepisów o zachowaniu w miejscach 
publicznych, apelują o zachowanie dystansu społecznego, a w skrajnych przypadkach dyscyplinują 
nakładając grzywny w postaci mandatów karnych oraz kierują wnioski o nałożenie kar 
administracyjnych do SANEPiD-u. 

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Straż Miejska w Radomiu współpracuje 
(podległość służbowa) z Komendą Miejską Policji w Radomiu w celu zapobiegania rozprzestrzeniania 
się choroby zakaźnej COVID – 19. 

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Radomiu. 
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Radomiu realizuje 

zadania określone w obowiązujących przepisach ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, ustawy 
o środkach ochrony roślin, ustawy o nasiennictwie, ustawy o rolnictwie ekologicznym, ustawy 
o organizmach genetycznie modyfikowanych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw. 

Kierunki i zakres działań kontrolnych związane były w szczególności z: 
- nadzorem nad zdrowiem roślin; 
- wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym; 
- zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. 

W 2020 roku związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce Inspekcja zmieniła zasady 
działania i ograniczyła bezpośrednie kontakty lecz wszelkie zadania priorytetowe były realizowane 
zgodnie z planem. 

Kontrolę występowania organizmów kwarantannowych i regulowanych organizmach 
niekwarantannowych w 2020 r. prowadzono w uprawach, warzyw pod osłonami, materiału 
szkółkarskiego roślin sadowniczych oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin 
ozdobnych i warzywnych oraz w szkółkach leśnych i lasach. W zakresie zdrowia roślin kontrolami 
objęto również m.in. rośliny, produkty roślinne i przedmioty w przechowalniach i magazynach, 
miejscach przeładunku, na giełdzie i targowiskach oraz punktach obrotu na terenie m. Radom 
i powiatu. W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono występowania agrofagów, 
które w sposób znaczący mogły wpłynąć na produkcję roślinną oraz stwarzać potencjalne zagrożenie 
dla upraw. 
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Na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 706), która weszła 
w życie dnia 28 lipca 2018 r. Inspekcja prowadziła kontrole upraw kukurydzy, rzepaku, soi pod kątem 
GMO. W 2020 r na terenie oddziału zostało przeprowadzonych 24 kontroli zakazu stosowania 
materiału GMO. Pobrano 24 próby w tym: 20 próbek materiału roślinnego i 4 materiału siewnego, 
nie stwierdzając w badanym materiale obecności organizmów zmodyfikowanych genetycznie. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1900) oraz przepisów rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 
i uchylającego dyrektywy rady 79/117/EWG i 91/414 /EWG, zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 
1107/2009” Inspekcja realizowała swoje działania kontrolne przeprowadzając w 2020 roku na terenie 
m. Radom i powiatu radomskiego ogółem 150 kontroli, w tym z zakresu: 

- prawidłowości wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin - 35 kontroli; 
- prawidłowości stosowania środków ochrony roślin - 115 kontroli; 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w odniesieniu do 19 podmiotów zastosowano postępowanie 
mandatowe w związku z nieprzestrzeganiem zapisów ww. ustawy w zakresie stosowania środków 
ochrony. 

W 2020 r. Inspekcja sprawując kontrolę nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin 
w ramach urzędowej kontroli pobrała 24 próby płodów rolnych dla następujących upraw: papryka, 
kapusta pekińska, truskawka, gruszka, borówka, porzeczka, fasola, cukinia, wiśnia, brzoskwinia, 
kukurydza. W wyniku badań kontrolnych pod kątem pozostałości środków ochrony roślin w płodach 
rolnych prowadzonym przez certyfikowane laboratoria: w 1 przypadku stwierdzono przekroczenie 
NDP (najwyższych dopuszczalnych pozostałości) oraz w 3 substancje niedopuszczoną do 
stosowania w danej uprawie (papryka). Producenci rolni u których stwierdzono nieprawidłowości 
zostali ukarani grzywną, natomiast gospodarstwa rolne objęto nadzorem Inspekcji w zakresie 
prawidłowości stosowania środków ochrony roślin. 

Jednocześnie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach uczestnictwa 
w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (Rapid Alert System For 
Food and Feed –RASFF) kontynuowała współpracę z Państwową Inspekcją Sanitarną, w ramach 
której prowadzono kontrole przedsiębiorców prowadzących skup płodów rolnych oraz producentów 
rolnych w miejscu produkcji. 

Podobnie jak w latach ubiegłych również w 2020 r Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Radomiu kolejny raz uczestniczył w międzynarodowej 
operacji Silver Axe V prowadzonej pod patronatem EUROPOL-u. Jest to jedna ważniejszych 
i najbardziej prestiżowych inicjatyw podejmowanych w ramach walki z międzynarodowym handlem 
nielegalnymi środkami ochrony roślin, w którą zaangażowane są urzędy ds. ochrony roślin, organy 
celne i organy ścigania. W ramach akcji prowadzone były intensywne działania kontrolne inspektorów 
PIORIN na przejściach granicznych, targowiskach, drogach, w miejscach produkcji i magazynowania 
środków ochrony roślin, w punktach obrotu środkami ochrony roślin oraz w gospodarstwach rolnych. 

Na terenie działania Oddziału w wyniku prowadzonej operacji nie stwierdzono przypadków 
wprowadzania do obrotu podrobionych środków ochrony roślin, które po zastosowaniu mogą 
powodować wiele problemów związanych z zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz 
środowiska. 

4.  Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego.  
Radomski Szpital Specjalistyczny w ramach realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 
2023, w 2020r, prowadził nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi, jakie powinny spełniać 
podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz monitorowania i usuwania ognisk zakażeń 
szpitalnych. 

W 2020 r. w związku z pandemią COVID-19, został dostosowany do potrzeb hospitalizacji 
pacjentów z podejrzeniem, jak i stwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Pierwsi pacjenci (marzec 
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2020r.) zostali hospitalizowani i izolowani w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z izolatkami 
i separatkami dla pacjentów zakażonych lub podejrzanych o COVID -19. 

W sytuacji działania szpitala jako jednoimieny wydzielone zostały oddziały do izolacji, 
diagnozowania i leczenia pacjentów z podejrzeniem COVID-19 lub zakażeniem SARS-CoV-2. Były to 
oddziały: Ginekologiczno-Położniczy, Dziecięcy, AiIT, Chirurgii Ogólnej, Wewnętrzny, Kardiologii, 
Neurologii, Ortopedyczno-Urazowy i SOR ze stanowiskiem triage (w namiocie ustawionym przed 
budynkiem). Oddziały te przystosowano do warunków, które są spełniane w sytuacji izolacji chorych 
zakażonych lub podejrzanych o chorobę zakaźną rozprzestrzeniająca się drogą powietrzno-
kropelkową i kontaktową, wymagających leczenia szpitalnego. W oddziałach wydzielono strefy: 
zakaźną (w której przebywali pacjenci podejrzani/zakażeni), zorganizowano śluzy (w których personel 
zakładał i zdejmował środki ochrony indywidualnej) oraz strefę tzw.: czystą, w której nie przebywali 
pacjenci podejrzani i chorzy na COVID-19. W obszarze medycznym stanowiska do higieny rąk 
zostały doposażone w: dozowniki na środki antyseptyczne, dozowniki na mydło w płynie, podajniki na 
ręczniki jednorazowe, natomiast w obszarze administracyjno- technicznym, wydzielono dodatkowe 
stanowiska do higieny rąk dezynfekcji lub mycia i dezynfekcji. 

Od stycznia 2020r. w związku z doniesieniami i wytycznymi GIS dotyczącymi możliwości 
wystąpienia na terenie kraju zakażeń nowym koronawirusem w RSzS rozpoczęto gromadzenie 
danych odnośnie bieżącej sytuacji epidemiologicznej. Opracowywano informacje, zalecenia, dot. 
zasad postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków podejrzenia lub wystąpienia COVID-19. 
Informacje te, były przesyłane do oddziałów różnymi drogami (pocztą mailową, wewnętrznym 
systemem informatycznym i wersją papierową). 

Przeprowadzano szkolenia pracowników w zakresie: 
- stosowania (ŚOI) środków ochrony indywidualnej: fartuchów i kombinezonów barierowych, 
- maseczek chirurgicznych, FFP2, FFP3, N95, 
- higieny rąk, 
- postępowania z odpadami i bielizną szpitalną oraz zasadami utrzymania czystości w szpitalu, 
- zwiększono częstotliwość użycia urządzeń fumigujących (zakupiono dodatkowe fumigatory) do 
dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywali pacjenci zakażeni koronawirusem oraz karetek 
dedykowanych COVID-19. 

Ponadto pracownicy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego (pielęgniarki i lekarze) sprawowali 
opiekę całodobową nad pacjentami izolowanymi w Izolatorium, które było zorganizowane w Hotelu – 
Iskara w Radomiu. Opieka medyczna zorganizowana była zgodnie z wytycznymi dot. organizacji 
opieki w izolatorium zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.05.2020r. w sprawie 
standardu opieki w izolatoriach. 

Od października 2020r. zgodnie z Decyzją Wojewody Radomski Szpital Specjalistyczny został 
szpitalem II poziomu zabezpieczenia. Wydzielono oddziały tj. Chirurgię Ogólną, Chirurgię Naczyń, 
Dziecięcy, Wewnętrzny, Kardiologię, Neurologię, AiIT, Obserwacyjno-Zakaźny, Ortopedyczno-
Urazowy, Urologię i SOR (ogółem 230 łóżek w tym 15 łóżek Intensywnej Terapii dla chorych 
z potwierdzonym COVID-19), które przyjmowały wyłącznie pacjentów z potwierdzonym COVID-19, 
kierowanych ze skierowaniem oraz dedykowaną karetką ratowniczą do szpitala. Pozostałe oddziały 
przyjmowały pacjentów bez stwierdzonego COVID-19, i podejrzenia zakażenia koronawirusem. 
Decyzja Wojewody Mazowieckiego z 07.12.2020r. zniosła obowiązek utworzenia izolatorium. 
Wojewoda Mazowiecki decyzją administracyjną utrzymał obowiązek utworzenia szpitala 
tymczasowego. W 2020r. trwały rozmowy z Totalizatorem Sportowym odnośnie podpisania stosownej 
umowy w tej sprawie.  

W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym od przyjęcia pierwszego pacjenta z podejrzeniem 
COVID-19 były zlecane badania w kierunku RNA SARS -CoV-2. Badania były wykonywane 
w Laboratoriach zewnętrznych. Materiał do badań był przekazywany do laboratorium z zachowaniem 
zalecanych zasad bezpieczeństwa wg opracowanych procedur. Aktualnie oprócz badania PCR 
wykrywającego RNA SARS-CoV-2, w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wykonuje się szybkie 
testy antygenowe PCL (wyniki otrzymuje się w ciągu 20 minut). W okresie kwiecień – grudzień 2020r. 
u pracowników RSZS wykonano 6410 testów w kierunku SARS–CoV-2, natomiast u pacjentów 6260 
testów w kierunku SARS – CoV-2. Ogółem, wynik pozytywny stwierdzono (zachorowanie na COVID 
19) u 262 pracowników, co stanowiło 15,75% wszystkich pracowników RSzS. W sytuacji gdy 
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u pracownika stwierdzano pozytywny wynik (pracownik był skierowany na zwolnienie L-4)osoby, które 
były w kontakcie bezpośrednim z pracownikiem zakażonym (decyzją Sanepidu były poddawane 
kwarantannie). Natomiast osoby z kontaktu pośredniego były poddawane nadzorowi 
epidemiologicznemu w okresie 10 dni nadanemu przez Zespół Kontroli Zakażeń.  

W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym prowadzony był przez pielęgniarki epidemiologiczne, 
rejestr podejrzeń i zakażeń chorób lub zgonów z powodu chorób podlegających zgłoszeniu do PPIS. 
Formularze ZLK -1, ZLK-5 były wypełniane przez lekarza oddziału, w którym przebywa chory lub 
lekarza SOR (w przypadku gdy chory nie wymaga hospitalizacji). Formularze ZLK były i nadal są 
przesyłane na bieżąco do PPIS w Radomiu lub innego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 
w innym powiecie niż Radom. Wg. danych Sekcji Dokumentacji – chorych z rozpoznaniem U 07.1 
(zakażeń – wirus zidentyfikowany) – od II. 2020r. – XII. 2020r. - 1705 pacjentów w oddziałach, 
w SOR – 350 pacjentów. U 07.2 (podejrzeń – wirus niezidentyfikowany) – od II – XII.2020r. - 
88 pacjentów w oddziałach, w SOR – 988 pacjentów. 

W miesiącu październiku 2020 r. w Poradni Chorób Zakaźnych Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego przeprowadzone zostały szczepienia mieszkańców Radomia przeciw grypie. 
Ogółem wykonano 2500 szczepień. Od 27 grudnia 2020 r. rozpoczęto szczepienia przeciwko COVID-
19 personelu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 

5.  Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. 
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych działający w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. 

z o.o. zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i leczeniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (z poźn.zm.), przeprowadzał minimum dwie kompleksowe kontrole 
każdego z 19 oddziałów szpitalnych oceniając m.in. stan higieniczny i sytuację epidemiologiczną 
szpitala. 

W ramach kontroli :  
- wykonywała mikrobiologiczne punktowe badania środowiskowe, 
- oceniała stan zaopatrzenia oddziałów w środki dezynfekcyjne, 
- analizowała stan ich zużycia przez personel, 
- sprawdzała znajomość procedur profilaktyki zakażeń przez pracowników.  

Zespół Zakażeń prowadził nadzór nad sytuacją epidemiologiczną w oddziałach szpitalnych oraz 
pomagał w rozpoznawaniu i wygaszaniu ognisk epidemicznych. 

Pozostałe działania Zespołu Zakażeń:   
- ustalał zalecenia i planuje działania naprawcze mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się 
zakażeń, 
- współpracował z Powiatową Inspekcją Sanitarną, Głównym Inspektorem Sanitarnym w zakresie 
nadzoru nad zakażeniem, 
- wydawał zalecenia do wdrożenia izolacji/kohortacji pacjentów zakażonych, 
- monitorował schematy w leczeniu zakażeń. 

Inne działania: 
a)  Prowadzenie planowych kontroli wewnętrznych oraz kontroli wynikających z zaistniałej sytuacji 
epidemiologicznej oraz przygotowuje raporty z tych kontroli.  
b)  Wydawanie zalecenia pokontrolne oraz wprowadza działania naprawcze. 
c)  Uczestniczy we wspólnych kontrolach prowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej. 
d)  Prowadził bieżącą ocenę sytuacji epidemiologicznej komórek organizacyjnych szpitala uwzględniając 
wyniki badań mikrobiologicznych. 
e)  Prowadził szkolenia z profilaktyki zakażeń dla wszystkich grup zawodowych. 
f)  Prowadził monitorowanie czynne i bierne przypadków zakażeń w oddziałach szpitalnych. 
g)  Opracowywał Receptariusz Szpitalny oraz określa dostępność antybiotyków szerokospektralnych. 
Działania wprowadza się w celu ograniczenia generowania lekooporności drobnoustrojów. 
h)  Monitorował procedurę badań przesiewowych u pacjentów z ryzykiem kolonizacji/zakażeń szczepami 
wieloopornymi. 
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i)  Wdrażał procedurę nadzoru nad stanem zdrowia pracowników szpitala narażonych na zakażenie 
SARS-CoV-2. 
6. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego. 

Dbając o bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Radomiu prowadziła stały nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi personelu, sprzętu, 
ambulansów oraz pomieszczeń, w których udzielane były świadczenia medyczne na rzecz pacjentów, 
w tym podejrzanych lub zakażonych na SARS - CoV-2. 

Ze względu na pandemię, działania Radomskiej Stacji Pogotowia w Radomiu w roku 2020 były 
skoncentrowane wyłącznie na realizację świadczeń wynikających z Ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, jak i Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

7. Centrum Medyczne Corten Medic w Radomiu. 
W zakresie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i pasożytniczych 

w miesiącu marcu 2020 r. ze względu na pandemię COVID - 19 nastąpiła przerwa w wykonywaniu 
szczepień. W dniu 17.04.2020 r. zalecono wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień 
obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia. 

W przychodni były przeprowadzane: 
- Szczepienia dzieci i młodzieży- 464 osób. 
- Szczepienia p/grypie 100 osób. 
- Szczepienia p/WZW B szczepionką Engerix B – 28 osób. 
- Szczepienia p/WZWB szczepionką Euvax B - 19 osób. 
- Zgłoszenia do Sanepidu podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej (ZLK-1) oraz 
- tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55). 
- Przestrzeganie wprowadzonych procedur higienicznych m.in.,,Postępowanie po ekspozycji zawodowej 
na zakażenia HIV, HBV, HCV”. 
- Zgłoszenia do Sanepidu podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej (ZLK-1) 
oraz tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55). 

W Centrum Medycznym w związku z pandemią SARS Covid - 19 powstały procedury prewencji 
Corten Medic ,,PRZYCHODNIA BEZPIECZNA". Wszystkie procedury realizowane były w sposób 
jawny, widoczny dla pacjenta: 

- wywieszono instrukcje postępowania dla pacjentów w ramach działań prewencyjnych SARS COVID-
19, 
- na terenie placówki obowiązuje zasada nadzorowanego poruszania się, 
- w placówce może równocześnie przebywać liczba osób umożliwiająca zachowanie zasad bezpiecznej 
odległości, 
- przemieszczanie się osób wewnątrz pomieszczeń Centrum Medycznego odbywało się w odległości 1m 
pomiędzy pacjentami a personelem medycznym, 
- pacjenci oraz inne osoby z zewnątrz mogli wejść do Centrum po uprzednim zweryfikowaniu 
w tzw.,,śluzie", gdzie wypełniana była ankieta kwalifikacyjna Covid-19, pomiar temperatury oraz 
odbywała się dezynfekcja rąk. Osoby delegowane do tych czynności dodatkowo prowadziły zeszyt 
wejść, 
- pacjenci, personel medyczny oraz biuro obsługi pacjenta zobowiązani byli do noszenia maseczek, 
- w placówce dezynfekowane były na bieżąco drogi, którymi przemieszczali się pacjenci od wejścia do 
gabinetów i do wyjścia, 
- co 15 min spryskiwano blaty recepcji, klamki, powierzchnie krzeseł oraz wszystkie drobne przedmioty 
będące w zasięgu pacjentów, 
- w każdej toalecie znajdowały się dozowniki z mydłem i płynem dezynfekującym, co 30 min 
dezynfekowane były klamki, krany i umywalki, 
- każdy pracownik został zaopatrzony w środki ochrony osobistej tj: (fartuch barierowy, maseczkę 
okulary lub przyłbicę), 
- gabinety lekarskie zostały przystosowane do realizacji świadczeń konsultacyjnych drogą elektroniczną 
(teleporady, e- recepty, e- zwolnienia). 
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W placówce Corten medic wykonywane są testy Covid-19-koronawirus tj: 
- testy genetyczne PCR- wykonano-1884 szt., 
- testy antygenowe - wykonano-161 szt., 
- testy kasetkowe przesiewowe - wykonano-360 szt. 

Dodatni wynik testu zgłaszany był do Sanepidu. 
Przy ul. Królowej Jadwigi 21 lok 4 Corten Medic stworzył możliwość leczenia stomatologicznego 

pacjentów. W placówce obowiązywało przestrzeganie wprowadzonych procedur higienicznych m.in.: 
"Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakażenia HIV, HBV, HCV” oraz procedur higienicznych, 
za postępowanie według, których odpowiedzialni byli wszyscy pracownicy. Procedury były 
aktualizowane w oparciu o nowe przepisy i wytyczne. W przychodni znajduje się pomieszczenie 
dekontaminacji narzędzi. Narzędzia były sterylizowane w autoklawie parowym. Prowadzona była 
kontrola skuteczności procesów sterylizacji, wskaźnikami biologicznymi i chemicznymi. 

Każdy sprzęt w przychodni posiada aktualny paszport, gdzie wpisywane były przeglądy raz do 
roku. 

Sprzątanie pomieszczeń placówki odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami – 
"Procedura sprzątania pomieszczeń i dezynfekcji powierzchni". 

Postępowanie z odpadami medycznymi odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 05.10.2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 
i stworzonej na tej podstawie procedury. 

Co roku sporządzane jest sprawozdanie BDO do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie- "Departament Środowiska ". 

Ośrodek posiada również umowę na świadczenia usług pralniczych, gdzie oddawana jest odzież 
ochronna-medyczna oraz mopy. 

8. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu. 
a)  Stworzenie wewnętrznego dokumentu: Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową 
w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Radomiu w roku szkolnym 2020/2021. Stosowanie się do obostrzeń wprowadzonych 
w placówce i poza nią. 
b)  Systematyczne przypominanie i uwrażliwianie wychowanków na zasady bezpieczeństwa 
wprowadzone z powodu pandemii wirusa COVID-19. Kontrolowanie wychowanków co do ich 
przestrzegania.  
c)  Kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród wychowanków, takich jak: promocja aktywności 
ruchowej, zróżnicowany i zbilansowany sposób odżywiania się, radzenie sobie ze stresem, rezygnacja 
z uzależnień: pogadanki, lekcje wychowawcze, zajęcia w grupach wychowawczych.  
d)  Dbanie o higienę pomieszczeń, nadzór nad jakością i warunkami żywienia wychowanków.  
e)  Realizacja innowacji pedagogicznej „Nie świeć chemią – zdrowe odżywianie”.  
f)  Prowadzenie warsztatów kulinarnych dla wychowanków, na których są zapoznawani z podstawami 
zdrowego odżywiania, nabywają umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków zachowując zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
9. Szkoły. 

Prowadziły nw. działania: 
a)  Opracowanie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID, 
monitorowanie ich przestrzegania przez uczniów i pracowników szkół i placówek. 
b)  Stosowanie środków ochrony osobistej w związku z profilaktyką COVID oraz systematyczne 
czyszczenie pomieszczeń i sprzętu. 
c)  Regularne monitorowanie przestrzegania przepisów higieniczno – sanitarnych w szkole/placówce.  
d)  Przeprowadzanie badań kontrolnych jakości wody w placówce. 
e)  Informowanie rodziców uczniów o potrzebie kontrolowania dzieci pod katem wystąpienia chorób 
zakaźnych i pasożytniczych.  
f)  Przeprowadzanie badań okresowych pracowników pod kątem chorób zawodowych.  
g)  Przestrzeganie procedur HACCAP w procesie prowadzenia żywienia zbiorowego w placówce. 
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h)  Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych poprzez realizację zajęć z zakresu 
profilaktyki. 
10. 62 Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. 

W 2020 r. główny wysiłek żołnierzy 62 blp skierowany był na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. W ramach realizowanych na 
terenie całej Polski przez Wojska Obrony Terytorialnej operacji o kryptonimie „Odporna Wiosna”, 
a następnie „Trwała Odporność" żołnierze podejmowali szereg działań mających na celu wsparcie 
lokalnych społeczności, a przede wszystkim samorządów, służby zdrowia i organizacji 
pozarządowych w minimalizowaniu ryzyka zakażenia, ale także przeciwdziałaniu jego skutkom. Do 
podejmowanych w tym zakresie działań należało: 

a)  Wsparcie funkcjonariuszy Policji w monitoringu osób przebywających na kwarantannie i w izolacji na 
terenie Radomia, Kozienic, Zwolenia i Przysuchy. W działaniach brało udział ponad 300 żołnierzy OT. 
b)  Żołnierze pomagali również w transporcie i dystrybucji żywności, płynów dezynfekujących oraz 
maseczek ochronnych z Radomskiego Banku Żywności do szpitali, znajdujących się na terenie 
7 powiatów (ponad 70 akcji wyjazdowych, blisko 250 przewiezionych ton żywności, ponad 200 żołnierzy 
OT zaangażowanych). 
c)  Obok transportów żołnierze 62 blp w Radomiu wspomagali personel medyczny szpitali w Radomiu 
i subregionie radomskim. Działania w wymienionych placówkach polegały m.in na pomiarze 
temperatury, segregacji (triażu) pacjentów, czy obsłudze systemu „ELC” (Ewidencja Łóżek Covid). 
Prowadzono działania w: 
- Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze, 
- Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Lecha i Marii Kaczyńskich 
w Pionkach, 
- Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, 
- Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, 
- Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Iłży, 
- Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Chałubińskiego, 
- Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, 
- Wojskowej Przychodni Specjalistycznej w Radomiu. 
d)  W ramach działań pomocowych w placówkach medycznych, żołnierze przystosowywali do 
funkcjonowania tzw. oddziały "covidowe" w szpitalach w Radomiu, Pionkach i Lipsku. 
e)  Żołnierze 62 blp przeprowadzili dekontaminację czterech Domów Pomocy Społecznej.  
f)  Pomagano osobom potrzebującym i przebywającym w kwarantannie na terenie Radomia 
i okolicznych powiatów w realizacji zakupów artykułów pierwszej potrzeby w ramach akcji „Siła 
w pomocy”. 
g)  62 blp objął szczególną opieką seniorów, kombatantów i żołnierzy AK w swoim SRO (Stały Rejon 
Odpowiedzialności), dostarczając im potrzebne zakupy, ograniczając tym samym ryzyko zakażenia 
koronawirusem.  
h)  Między 8 a 26 czerwca 2020 r. realizowano w m. Skaryszew pobieranie wymazów w oparciu 
o mobilny punkt wymazowy „Drive-Thru”. 
i)  W październiku 62 blp uruchomił w radomskim Sadkowie mobilny punkt poboru wymazów „Drive-
Thru”. Decyzja o jego zorganizowaniu motywowana była przede wszystkim potrzebą udrożnienia 
jedynego funkcjonującego dotychczas w Radomiu punktu poboru wymazów przy Mazowieckim Szpitalu 
Specjalistycznym. Od połowy października do końca grudnia przeszkoleni w tym zakresie żołnierze 
dokonali prawie 8000 wymazów, a z punktu korzystali nie tylko mieszkańcy Radomia, ale całego 
regionu. 

Ponadto w 2020 r. batalion realizował akcje poszukiwania padłych sztuk dzików w związku 
z przciwdziałaniem epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF) w ramach działań Wojskowych 
Zgrupowań Zadaniowych. 

VII.  BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE: 
1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu.  

W zakresie realizacji „Programu” w 2020 roku zrealizował następujące przedsięwzięcia: 
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a)  Obszar miasta Radomia - powiat grodzki - to jedna z dwóch jednostek terytorialnych obsługiwana 
przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu (drugą jest powiat radomski – ziemski). Na jego 
terenie pod nadzorem weterynaryjnym znajdują się podmioty gospodarcze działające w zakresie: ubój, 
rozbiór, przetwórstwo i składowanie mięsa (2 rzeźnie, w tym jedna drobiu, 4 zakłady rozbioru, 
4 zakładów przetwórczych, 1 chłodnia), 1 zakład mleczarski, 5 zakładów MLO, 41 firmy transportowe, 
2 pośredników w obrocie żywnością, 20 podmiotów – RHD, 2 punkty skupu dziczyzny, 1 hurtownia 
karmy dla zwierząt domowych, 2 zakłady przetwarzające uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, 
1 schronisko dla zwierząt, 2 firmy transportujące zwierzęta, 4 firmy pośredniczące w skupie i obrocie 
zwierzętami, 2 fermy drobiu - kur niosek, 1 ferma brojlerów oraz 113 stad (gospodarstw) utrzymujących 
bydło i 10 stad (gospodarstw) utrzymujących trzodę chlewną.  
b)  W ramach ww. programu Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu podejmował zadania ujęte 
w załączniku, tj. punkt VI: 1.14; 6.6; 6.7; 6.11; 7.1-6., które w całości wchodzą jednocześnie w ustawowe 
kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej, ich realizacja to między innymi: 
- monitoring chorób zakaźnych i czynników chorobotwórczych - badania kontrolne zwierząt w zakresie 
gruźlicy, brucelozy, białaczki, pryszczycy, gorączki Q (bydła, owiec i kóz); pomoru, chor. pęcherzykowej 
i Aujeszkyego u świń; salmonellozy u drobiu i świń, wścieklizny u lisów; 
- zwalczanie ognisk chorób zakaźnych; 
- nadzór nad jakością produkcji środków spożywczych, pasz, utylizacją i zagospodarowaniem ubocznych 
produktów pochodzenia zwierzęcego (np. w 2020 r. ubój zwierząt to 27 636 978 sztuk, drób 27 598 176 
sztuk, bydło i kozy 629 sztuk, świnie 38 173 sztuk).  
2. Straż Miejska w Radomiu. 

Straż Miejska w Radomiu w swojej strukturze posiada Ekopatrol tj. wyspecjalizowaną jednostkę 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zajmującą się wyłapywaniem zwierząt bezdomnych w pierwszej 
kolejności zwierząt agresywnych. Od 1 marca 2012 roku wszyscy funkcjonariusze zostali 
przeszkoleni oraz wyposażeni w odpowiedni sprzęt służący do odławiania zwierząt. Straż Miejska 
przejęła od schroniska zadanie wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Radomia. Ponadto 
funkcjonariusze odławiają zwierzynę egzotyczną oraz dziką napływająca z terenów leśnych. Strażnicy 
zostali przeszkoleni przez specjalistów między innymi: Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
pracowników ZOO z Warszawy, funkcjonariuszy Straży Leśnej oraz Ornitologów. Przygotowanie 
funkcjonariuszy miało na celu skuteczne oraz bezpieczne dla nich samych oraz zwierząt 
podejmowanie interwencji. Ekopatrol został wyposażony w najlepszy sprzęt jaki jest dostępny na 
rynku. Pojazd przeznaczony do tego zadania został przystosowany do przewozu zwierząt. Straż 
Miejska w Radomiu w ramach posiadanych kompetencji prowadziła również kontrole pod kątem 
szczepień psów przeciw wściekliźnie, za co w roku 2020 nałożono 22 mandaty karne na właścicieli 
psów oraz pouczono 336 z nich. Straż Miejska w ramach działań z zakresu bezpieczeństwa 
weterynaryjnego prowadziła również współpracę z lekarzem weterynarii, który posiada stosowną 
umowę z Gminą Miasta Radom na obsługę zwierząt chorych i po wypadkach. 

W 2020 roku do straży Miejskiej w Radomiu wpłynęło 1700 interwencji dotyczących zwierząt. 
VIII.  OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: 
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu. 

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce w 2020 r. oraz z zaleconymi przez 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ograniczeniami w zakresie 
przeprowadzanych oględzin w terenie, tj. ograniczenie kontaktów do koniecznego minimum, 
pracownicy Urzędu Konserwatorskiego w Radomiu dokonali przeglądów zabytkowych obiektów małej 
architektury (pomników, kapliczek, krzyży) z terenu miasta Radomia, wpisanych do rejestru zabytków, 
bez powoływania komisji. 

 Działaniami objęto 13 obiektów wpisanych do rejestru zabytków: 
a)  ul. Kwiatkowskiego/ul. Biała, kapliczka przydrożna, ceglana, otynkowana, 1930 r.; Nr rej. 85/B/94 
z dn. 07.02.1994 r. (przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie w 2015 r. ze środków 
parafialnych). 
b)  ul. Limanowskiego 31, krzyż na cokole, murowany, otynkowany, 1919 r.; Nr rej. 81/B/93 z dn. 
07.09.1993 r.  
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c)  ul. Limanowskiego/ul. Przechodnia, kapliczka przydrożna, murowana, otynkowana, poł. XIX w.,; Nr 
rej. 82/B/93 z dn. 29.12.1993 r. (prace konserwatorsko-remontowe przeprowadzono w 2019 r. ze 
środków Gminy Miasta Radomia). 
d)  ul. Malczewskiego 26, krzyż na cokole (upamiętniający 70-tą rocznicę Powstania Styczniowego), 
1933 r.; Nr rej. 99/B/94 z dn. 24.11.1994 r. (Prace remontowo-konserwatorskie przeprowadzono 
w 2018 r. ze środków Gminy Miasta Radomia). 
e)  ul. Młodzianowska u zbiegu ul. Wiejskiej, figura przydrożna MB, 1906 r.; Nr rej. 83/B/93 z dn. 
29.12.1993 r.  
f)  ul. Okulickiego/ul. Główna, krzyż na cokole - tzw. Krzyż Wolności, kamień, żeliwo, 1919 r.; Nr rej. 
84/B/94 z dn. 06.01.1994 r. (Prace remontowo-konserwatorskie przeprowadzono w 2015 r. ze środków 
Gminy Miasta Radomia). 
g)  ul. Osiedlowa, krzyż na cokole; Nr rej. 84/B/94 z dn. 06.01.1994 r. 
h)  ul.Słowackiego/ul.Skaryszewska, krzyż na cokole, piaskowiec, ok. 1908 r.; Nr rej. 73/B/93 z dn. 
20.04.1993 r. (Prace remontowo-konserwatorskie przeprowadzono w 2007 r. ze środków Gminy Miasta 
Radomia). 
i)  ul. Szydłowiecka, kapliczka przydrożna, murowana, otynkowana, 1 poł. XX w.; Nr rej. 73/B/93 z dn. 
20.04.1993 r.  
j)  ul. Wierzbicka 96, kapliczka przydrożna, murowana, otynkowana, piaskowiec, 1 poł. XVIII w.; Nr rej. 
79/B/93 z dn. 28.06.1996 r.  
k)  ul. Żeromskiego/teren parku im. T. Kościuszki/, krzyż na cokole, 1889 r.; Nr rej. 77/B/93 z dn. 
15.06.1993 r.  
l)  ul. Żeromskiego/25-go Czerwca, krzyż na cokole /upamiętniający uwłaszczenie chłopów; Nr rej. 
78/B/93 z dn. 28.06.1993 r. (Prace konserwatorskie przeprowadzono w 2016 r.). 
m)  ul. Żeromskiego 91/93, kapliczka przydrożna ze św. Rozalią (upamiętniająca epidemię cholery, jaka 
panowała w Radomiu w 1871 r.), ok. 1894 r.; Nr rej. 74/B/93 z dn. 23.04.1993 r. (Prace remontowo-
konserwatorskie przeprowadzono w 2012 r. ze środków Gminy Miasta Radomia). 

W ramach programu dokonano przeglądów w/w obiektów pod względem stanu zachowania 
i występowania ewentualnych zagrożeń oraz przedstawiono postulaty konserwatorskie. Ogólny stan 
zachowania zabytków jest dostateczny. Nie stwierdzono zniszczeń czy uszkodzeń będących 
wynikiem aktów wandalizmu czy wypadków komunikacyjnych. Zdecydowana ich większość otoczona 
jest opieką lokalnych społeczności. W najgorszym stanie, spowodowanym długoletnim brakiem 
remontów jest kapliczka przy ul. Wierzbickiej oraz krzyż przy ul. Limanowskiego 31 (poddany 
niefachowym naprawom). Wiele z nich w ostatnich latach poddano pracom konserwatorskim 
i remontowym (m.in.: kapliczka przy ul. Kwiatkowskiego/Białej, kapliczka przy ul. 
Limanowskiego/Przechodniej, kapliczka przy ul. Żeromskiego 91/93, krzyż Wolności przy ul. 
Okulickiego, krzyż przy ul. Malczewskiego 26). Znaczny wkład w poprawę stanu technicznego oraz 
lepszą ekspozycję przedmiotowych obiektów wniosła Gmina Miasta Radomia, która z własnych 
środków wykonała szereg kompleksowych prac, w tym również dotyczących zagospodarowania 
terenu wokół zabytków. 

Monitorowane zabytki zlokalizowane są najczęściej bezpośrednio przy drogach publicznych 
i ciągach komunikacyjnych w miejscach oświetlonych o znacznym natężeniu ruchu pieszego. 

Najważniejsze postulaty konserwatorskie dot. zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować 
uszczerbek dla wartości tych zabytków: 

- regularne porządkowanie otoczenia przedmiotowych obiektów dla ich lepszej ekspozycji 
i widoczności, 
- objęcie najcenniejszych kapliczek, krzyży i figur monitoringiem miejskim oraz dozorem służb miejskich, 
- okresowe dokumentowanie zabytków, 
- kontynuowanie prac remontowych i konserwatorskich, 
- informowanie urzędu konserwatorskiego o ewentualnych zdarzeniach.   
2. Straż Miejska w Radomiu. 

Straż Miejska w Radomiu na prośbę konserwatora zabytków prowadziła wspólne inspekcje 
obiektów ze zgromadzonymi dobrami kultury. Ponadto prowadzona była kontrola w ramach Ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tzw. Parku Kulturowego 
mieszczącego się na terenie Gminy Radom. 
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3. Szkoły.  
Zrealizowały nw. działania: 

a)  Zajęcia edukacyjne z zakresu kształtowania poczucia tożsamości narodowej i regionalnej - wycieczki 
w najbliższe otoczenie, poznawanie lokalnych miejsc pamięci narodowej i opieka nad nimi. 
b)  Organizacja zajęć edukacyjnych w bibliotece, muzeum i innych instytucjach kultury. 
c)  Udział uczniów w uroczystościach patriotycznych: szkolnych i miejskich oraz obchodach świąt 
religijnych i państwowych. 
d)  Zapoznanie młodzieży z historią i zabytkami Radomia. 
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu. 

Zrealizował nw. działania: 
a) Wyjście na wystawę broni palnej kolekcjonerskiej oraz współczesnej. Podopieczni mieli możliwość 
obejrzenia kolekcji broni palnej z różnych okresów historycznych. 
b) Aktywny udział wychowanków w Rajdzie Pieszym „Śladami Niepodległości” Podczas rajdu uczestnicy 
brali udział w konkursie wiedzy dotyczącego terenu przez który rajd przebiegał oraz faktów 
historycznych z nim związanych. 
c) „Spotkanie z bajką” w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” - promocja czytelnictwa, ale 
również integracja starszych uczniów z młodszymi dziećmi z „zerówki”. 
d)  Ośrodek bierze udział cyklicznie w projekcie Galerii Dziedzictwa Kulturowego miasta Radom: 
„Dbamy o zapomniane groby zasłużonych Radomian” – opieka nad grobem zasłużonego radomianina 
St. Zielenkiewicza. 
e)  Udział wychowanków w warsztatach „Odbudujmy utracone Perły architektury Warszawy”. 
f)  Przygotowanie uroczystego apelu z okazji: rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, świąt 
majowych (1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi, 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 
3 maja), święta 11 Listopada – Święta Niepodległości. 
g)  Przeprowadzenie wśród wychowanków Ośrodka konkursu na najładniejszą kartkę 
bożonarodzeniową i wielkanocną lub pisankę, którego celem było kształtowanie postawy szacunku dla 
tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Udział w konkursie na najładniej ubraną choinkę 
zorganizowanym przez Prezydenta Miasta mającym na celu promowanie postawy szacunku dla tradycji 
świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 
5. 62 Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. 
a)  Żołnierze w ramach charytatywnej zbiórki uzyskali środki na zakup materiałów, a następnie 
wyremontowali pierwsze trzy miejsca pamięci bohaterskiej śmierci Żołnierzy Wyklętych. Na terenie 
Radomskiego cmentarza na ul. Limanowskiego. 
b)  Delegacja z 62 blp przeprowadziła edukację dzieci i młodzieży w szkołach mając na celu 
wzmacnianie poczucia tożsamości i odpowiedzialności za stan dziedzictwa narodowego. 
c)  Cyklicznie realizowano akcje „sprzątania grobów” w Stałym Regionie Odpowiedzialności (SRO) 
62 blp. 
d)  Żołnierze WOT uczestniczyli w licznych uroczystościach o charakterze patriotyczno-religijnym. 
6. Miejska Państwowa Straż Pożarna w Radomiu.  

Ochrona obiektów dziedzictwa narodowego na terenie miasta Radomia (zabytkowych kościołów, 
muzeów) przed utratą dóbr kultury (kradzież, zaginięcie, zniszczenie, nielegalny wywóz, pożary); 
W 2020 roku na terenie podległym Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu 
nie prowadzono działań ratowniczo - gaśniczych w ww. grupie obiektów. Czynnościom kontrolno – 
rozpoznawczym poddano 2 obiekty zabytkowe – nieprawidłowości nie stwierdzono.  

IX.  BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 
1. Straż Miejska w Radomiu. 

Straż Miejska w Radomiu w ramach Uchwały Nr 269/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
25 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty 
targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór oraz Uchwały Nr 231/2015 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich 
regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia prowadziła działania na targach oraz w miejscach 
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objętych ustawowym zakazem handlu oraz terenach prywatnych, na których odbywał się handel. 
Straż Miejska ponadto jest koordynatorem działań dotyczących nielegalnego handlu, pod kątem 
braku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Kontrolowane były miejsca należące do gminy, 
które nie są przeznaczone do handlu. W skład zespołu koordynowanego przez Straż Miejską 
wchodzą: Policja, Straż Graniczna, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Celny, Sanepid, Państwowa 
Inspekcja Handlowa, Urząd Skarbowy i inne. W roku 2020 nałożono 3 mandaty karne na kwotę 
200,00 zł. oraz pouczono 2 osoby. 

2. Miejska Państwowa Straż Pożarna w Radomiu. 
W 2020 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Radomiu przeprowadzili 72 kontrole 

w obiektach użyteczności publicznej, w 16 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolą 
objęto również zakłady produkcyjno – magazynowe, skontrolowano w sumie 93 obiekty w 22 
przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. 

X.  BEZPIECZEŃSTWO W SIECI: 
1. Straż Miejska w Radomiu. 

Straż Miejska w Radomiu w ramach prowadzonych działań profilaktycznych w szkołach oraz 
placówkach oświatowych prowadzi działania popularyzacyjne dotyczące zagrożeń wynikających 
z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą 
prelekcje na wywiadówkach oraz spotkaniach z rodzicami na temat korzystania z dostępnych 
zabezpieczeń filtrujących treści witryn internetowych. W roku 2020 przeprowadzono 8 pogadanek na 
przedmiotowy temat. 

2. Szkoły. 
Zrealizowały nw. działania: 

a) Zajęcia z młodzieżą na temat cyberprzemocy oraz skutków stosowania agresji w mediach 
społecznościowych i nadużywania internetu. 
b) Zapoznanie uczniów/wychowanków z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu. 
c) Profilaktyka uzależnień od zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z komputera, internetu 
i innych mediów cyfrowych. 
d) Omawianie wpływu reklam i środków masowego przekazu realizowane podczas zajęć 
z wychowawcą. 
e) Podejmowanie działań skierowanych do rodziców na temat korzystania z dostępnych zabezpieczeń 
filtrujących treści witryn internetowych. 
f) Wyposażanie szkolnych pracowni komputerowych w oprogramowanie chroniące dzieci i młodzież 
przed dostępem do szkodliwych treści w sieci. 
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu. 

Zrealizował nw. działania: 
a) Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI): „Dzień Bezpiecznego Internetu 2020: Działajmy 
razem!”. Ta edycja Dnia Bezpiecznego Internetu miała na celu przede wszystkim inicjowanie 
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, 
zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa on-line oraz 
promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. 
b)  Przeprowadzenie zajęć profilaktyczno–edukacyjnych: „Zamiast hejtu”, uwrażliwienie na problem 
obrażania w Internecie, zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem.  
XI.  BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE: 
1. Miejska Państwowa Straż Pożarna w Radomiu. 
a)  zapobieganie powstawaniu zdarzeń mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia; 

W 2020 roku funkcjonariusze wydziału kontrolno – rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP 
w Radomiu prowadzili czynności kontrolne w obiektach użyteczności publicznej (72), zamieszkania 
zbiorowego (5), w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (13), produkcyjno – magazynowych (93), 
w tym zakładach stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska (7). Kontrolą objęto również obiekty 
wypoczynku dzieci i młodzieży (7).  
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b)  likwidacja zagrożeń pożarowych; 
W 2020 roku w rejonie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu 

odnotowano 1611 pożarów, z czego 539 w mieście Radomiu. Zarówno na terenie miasta Radomia, 
jak i na terenie całego powiatu radomskiego w 2020 roku nadal największą liczbę pożarów stanowiły 
pożary powstałe w wyniku: 

- podpalenia (m.in. traw, lasów, śmietników i budynków) 1134 zdarzeń, 
- nieustalone 144 zdarzenia, 
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych 65 zdarzeń,  
- wady urządzeń i instalacji elektrycznej /grzewczych 58 zdarzeń, 
- wady środków transportu 43 zdarzenia, 
- nieostrożność osób dorosłych 27 zdarzeń. 
c)  propagowanie wiedzy o zagrożeniach oraz poznanie zasad bezpiecznego zachowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia pożarem. 

Z uwagi na panujący stan epidemii działania edukacyjno – informacyjne dot. zasad bezpiecznego 
zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarem działania w powyższym temacie 
prowadzono wyłącznie za pośrednictwem lokalnych mediów, strony internetowej oraz portali 
społecznościowych. 

2. Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Radomia. 
Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Radomia zorganizowała Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP), który miał na celu popularyzowanie przepisów 
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. W szczególności służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży znajomości 
przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

Inicjatorem TWP był Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Radomiu, 
który w początkowej fazie obejmował jedynie obszar województwa radomskiego, a kilka lat później 
uzyskał status ogólnopolskiego. 

Jednocześnie z OTWP w dniu rozgrywania eliminacji powiatowych rozstrzygany jest również 
Konkurs Plastyczny ZAPOBIEGAJMY POŻAROM, którego główną tematyką jest prewencja 
przeciwpożarowa. Prace konkursowe wykonane w dowolnej technice i opisane na odwrocie 
metryczką oceniane są przez jury konkursowe w analogicznych grupach wiekowych. 

Organizatorem OTWP na terenie powiatów radomskich jest Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczej Straży Pożarnych RP w Radomiu przy współpracy wraz z: 

- Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, 
- Zarządami Gminnymi ZOSP RP, 
- Zarządami OSP, 
- Dyrektorami szkół z terenu miasta i powiatu, 
- Starostą Powiatu Radomskiego, 
- Prezydentem Miasta Radom, 
- Burmistrzami i Wójtami powiatu radomskiego, 
- Nadleśnictwa Radom, 
- Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 
- Innych organizacji młodzieżowych, społecznych oraz fundacji, 
- Innych podmiotów gospodarczych. 

W eliminacjach miejskich udział wzięło 33 uczniów – reprezentantów 11 szkół z terenu Miasta 
Radomia. Nagrody dla laureatów przekazało miedzy innymi Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto". 

3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu. 
Zrealizował nw. działania: 

a)  Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzona w ramach zajęć Edukacji dla 
Bezpieczeństwa.  
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b)  Próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku 
szkoły. 
4. Szkoły. 

Zrealizowały nw. działania: 
a)  Systematyczne kontrole obiektów pod katem bezpieczeństwa pożarowego. 
b)  Właściwe oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych z budynków szkolnych. 
c)  Systematyczne dokonywanie przeglądów stanu technicznego sprzętu gaśniczego. 
d)  Zapoznanie uczniów/wychowanków z zasadami bezpiecznego zachowania podczas pożaru oraz 
przeprowadzanie próbnych ewakuacji na wypadek wystąpienia zagrożenia pożarowego. 
5. 62 Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. 
a)  Od końca kwietnia do 31 sierpnia 62 blp realizował leśne patrole przeciwpożarowe, w ramach 
Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ) „Odrzywół”. Patrolowano lasy w dolinie rzek Pilicy 
i Drzewiczki o każdej porze dnia. Do zadań żołnierzy należało zapobieganie i alarmowanie w przypadku 
pojawienia się pożarów. 
b)  W okresie od czerwca do sierpnia 2020 r. realizowano wraz z Państwową Strażą Pożarną oraz 
Ochotniczą Strażą Pożarną wspólne szkolenia m.in. z zakresu technik ratowniczych, ratownictwa 
szkolnego technicznego, działań przeciwpowodziowych oraz pożarów wewnętrznych. 

 
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU: 

Dokumentacja źródłowa dotycząca sprawozdań podmiotów biorących udział w realizacji 
„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 
i Porządku Publicznego na lata 2019-2023” znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa, Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu. Natomiast dokumentacja źródłowa z realizacji 
„Programu” przez Szkoły znajduje się w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
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Załącznik nr 1 

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU: 

1. Urząd Miejski w Radomiu. 
2. Komenda Miejska Policji w Radomiu. 
3. Straż Miejska w Radomiu. 
4. Miejska Państwowa Straż Pożarna w Radomiu. 
5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu. 
6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Radomiu. 
7. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu. 
8. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu. 
9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu. 
10. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego. 
11. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”. 
12. Szkoły i placówki oświatowe w Radomiu. 
13. 62 Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. 
14. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
15. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. 
16. Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu. 
17. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. 
18. Centrum Medyczne Corten Medic w Radomiu. 
19. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Radomiu. 
20. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia. 
21. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu. 
22. Caritas Diecezji Radomskiej. 
23. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 
24. Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód. 
25. Wodociągi Miejskie w Radomiu. 
26. Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Radomia. 

 

Id: DC4A9265-3952-419A-A150-45A893D00A53. Uchwalony Strona 44



Załącznik nr 2 
W 2020 roku wyżej wymieniony "Program" realizowało 57 szkół i placówek oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. Wśród nich było 16 przedszkoli, 17 szkół 
podstawowych, 4 zespoły szkolno-przedszkolne, 8 liceów ogólnokształcących, 7 zespołów szkół 
zawodowych oraz 5 szkół i placówek oświatowych innych typów. 

Szczegółowy wykaz szkół i placówek oświatowych biorących udział w realizacji „Powiatowego 
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego na lata 2019-2023” przedstawia się następująco: 

L. p. Nazwa szkoły/placówki  Adres 

Przedszkola publiczne 

1 Przedszkole Publiczne Nr 2  ul. Jasińskiego 4 

2 Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima ul. Kilińskiego 23 

3 Przedszkole Publiczne Nr 6 ul. Rapackiego 4 

4 Przedszkole Publiczne Nr 7 ul. Sadków 8 

5 Przedszkole Publiczne Nr 8 im. Króla Maciusia I ul. Królowej Jadwigi 17 

6 Przedszkole Publiczne Nr 9 im. Ewy Szelburg-Zarembiny ul. Kalińska 4 

7 Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Jana Brzechwy ul. Osiedlowa 26 

8 Przedszkole Publiczne Nr 11 ul. Kościuszki 10 

9 Przedszkole Publiczne Nr 13 ul. Garbarska 59/67 

10 Przedszkole Publiczne Nr 14 ul. Jana Pawła II 3 

11 Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Kusocińskiego 10a 

12 Przedszkole Publiczne Nr 16  ul. Grenadierów 3 

13 Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego ul. Zbrowskiego 10 

14 Przedszkole Publiczne Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Batalionów Chłopskich 18 

15 Przedszkole Publiczne Nr 23 ul. Świętojańska 5 

16 Przedszkole Publiczne Nr 25  ul. Bohdany Kijewskiej 10 

Publiczne szkoły podstawowe 

17 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Ignacego Daszyńskiego ul. Odrodzenia 37 

18 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Św. Kazimierza Jagiellończyka ul. Wyścigowa 49 

19 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana 
Pawła II ul. Wierzbicka 81/83 

20 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Władysława Syrokomli ul. Kielecka 2/6 

21  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci ul. Czarnoleska 10 

22 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Edmunda Bakalarza ul. Energetyków 10 

23 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Obrońców Pokoju ul. Malenicka 29 

24 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana 
Twardowskiego ul. Trojańska 5 
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25 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Mikołaja Reja ul. Krucza 2/10 

26 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Stefana Żeromskiego ul. Gajowa 60 

27 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Kornela 
Makuszyńskiego ul. Powstańców Śląskich 4 

28 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Starokrakowska 124/128 

29 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 ul. Sadkowska 16 

30 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Adama Mickiewicza ul. Jaracza 8 

31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego ul. Ceglana 14 

32 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego ul. Biała 6 

33 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34  ul. Miła 18 

Zespoły szkolno-przedszkolne 

34 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Ofiar Firleja 1 

35 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Gagarina 19 

36 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Długojowska 6 

37 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Jarzyńskiego 3 

Licea ogólnokształcące 

38 II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej ul. Kusocińskiego 8 

39 III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego ul. Traugutta 44 

40 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Romualda Traugutta ul. Traugutta 52a 

41 VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jana Kochanowskiego ul. Kilińskiego 25 

42 VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego ul. Warszawska 12 

43 XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Stanisława Staszica ul. 11 Listopada 27 

44 XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul. Osiedlowa 36 

45 XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Polskich Noblistów ul. 25 Czerwca 79 

Zespoły szkół zawodowych 

46 Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Wernera 22 

47 Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte ul. Sadkowska 19 

48 Zespół Szkół Samochodowych  ul. 25 Czerwca 66 

49 Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług ul. Śniadeckich 5 

50 Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich ul. Świętego Brata Alberta 1 

51 Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki ul. Limanowskiego 26/30 

52 Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala” ul. Grzecznarowskiego 2 

Pozostałe placówki oświatowe 
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53 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ul. Kolejowa 22 

54 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza 
Korczaka ul. Grzecznarowskiego 15 

55 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Wośnicka 121 

56 Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska 2 

57 Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga ul. 25 Czerwca 70 
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