
Sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją

o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”

za 2006 rok.

W  celu  realizacji  zadań  w  zakresie  zwierzchnictwa  nad  państwowymi  służbami, 

inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego  

i  bezpieczeństwa  obywateli  oraz  zgodnie  z  art.  38a  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  

o samorządzie powiatowym i Zarządzeniem Nr 21 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 grudnia 

2004 roku, została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Zgodnie  z  przyjętą  zasadą  pracy,  posiedzenia  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  

 odbywały się w zależności od potrzeb i w 2006 roku zwołano 2 posiedzenia, i tak:

1. Pierwsze posiedzenie,  w którym uczestniczył  Pan Arkadiusz Pawełczyk – Świętokrzyski 

Komendant  Wojewódzki Policji  w Kielcach,  odbyło się  dnia 16 stycznia 2006 roku, na 

którym zapoznano  się  ze  wstępnym  projektem  sprawozdania  z  działalności  Komisji 

Bezpieczeństwa  i  Porządku  oraz  informacją  z  realizacji  Powiatowego  Programu 

Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony  Bezpieczeństwa  Obywateli  i  Porządku 

Publicznego  za  2005  rok,  w  której  poinformowano  o  podejmowanych  najważniejszych 

działaniach  i  efektach,  jakie  uzyskano  w  tym  względzie.  Przedstawiona  propozycja 

sprawozdania została jednogłośnie zaakceptowana przez członków Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. 

Ponadto członkowie Komisji zapoznali się z przygotowanym przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii projektem procedury na wypadek wystąpienia ptasiej grypy na terenie powiatu 

sandomierskiego,  który  po  przedyskutowaniu  został  zaakceptowany  do  działania  na 

wypadek wystąpienia zagrożenia na naszym terenie.

Kolejnym tematem, który został poruszony to problem bezpieczeństwa na skrzyżowaniu 

ulicy Kwiatkowskiego /obwodnica/ z ulicą Ożarowską w Sandomierzu. Komisja zapoznała 

się  z  wyrażoną  opinią  społeczeństwa  Miasta  Sandomierza  i  opinią  Wydziału  Ruchu 

Drogowego Komendy Powiatowej Policji nt. stanu bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, 

z których wynika, że w chwili obecnej jest to miejsce o największej ilości zdarzeń /w tym 

również  bardzo  tragicznych/  w  naszym  mieście.  Starosta  Sandomierski  poinformował 

Komisję  o  podjętych  działaniach  w  zakresie  poprawy  stanu  bezpieczeństwa  na  ulicy 
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Ożarowskiej będącej drogą powiatową, polegające na poprawieniu jej stanu technicznego 

tj.: odwodnieniu ulicy, modernizacji jej nawierzchni i zastosowania pasów do spowalniania 

ruchu  pojazdów.  W trosce  o  bezpieczeństwo  skierowano  do  Generalnej  Dyrekcji  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad  zebrane  wnioski,  których  realizacja  poprawiłyby  stan 

bezpieczeństwa tego miejsca.

2. Drugie  posiedzenie  KBiP  odbyło  się  w  dniu  30  października  2006  roku,  na  którym 

zapoznano  się  z  informacją  przygotowaną  przez  Komendanta  Powiatowego  Policji  

w  Sandomierzu  o  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  obywateli  powiatu 

sandomierskiego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Komisja pozytywnie oceniła działania policji i wskazała na potrzebę dalszej poprawy pracy 

tak, aby osiągać lepsze wyniki, a przynajmniej utrzymać je na dotychczasowym poziomie.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii zapoznał członków Komisji z aktualną sytuacją  

w zakresie zagrożenia ptasią grypą oraz chorobą niebieskiego języka, z której wynikało, że 

obecnie są podejmowane różnego typu kroki, które mają ustrzec przed wybuchem epidemii 

i z przedstawionej oceny wynika, że aktualnie nie występuje zagrożenie tą chorobą.

„Powiatowy  Program  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony  Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego” przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/190/2002 z dnia 

26 czerwca 2002 roku, określający istotne zagrożenia dotyczące terenu powiatu sandomierskiego 

oraz  przyjęty  harmonogram realizacyjny  wskazujący  kierunki  działań  zapobiegawczych  był  

w pełni realizowany przez zainteresowane instytucje w 2006 roku. 

W  swojej  bieżącej  działalności  Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  inspirowała 

realizatorów  Programu  do  podejmowania  nowych  działań  inwestycyjnych,  organizacyjnych  

i profilaktyczno – edukacyjnych oraz do ciągłego zwiększania aktywności. Jednostki realizujące 

program bezpieczeństwa dzięki wprowadzanym systematycznie zmianom organizacyjnym oraz 

podejmowanym działaniom zapobiegawczym i  pozyskiwanym środkom finansowym,  a  także 

dzięki dużej aktywności, uzyskują bardzo dobre efekty w swojej pracy, i tak:

Rok  2006  był  drugim  rokiem  realizowania  przez  Policję  naszego  regionu  nowej  Strategii 

Rozwoju Policji Świętokrzyskiej na lata 2005 – 2010, która została stworzona w oparciu 

o misję świętokrzyskiej Policji, cyt.:

„Systematycznie  poprawiając  skuteczność,  służymy  społeczeństwu  zapewniając  

bezpieczeństwo i porządek publiczny, zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa.  

Jesteśmy Waszą policją, razem tworzymy bezpieczne województwo świętokrzyskie”.
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W ramach Strategii przyjętych zostało na szczeblu wojewódzkim 16 trzyletnich programów 

operacyjnych,  które  w  przeważającej  części  zawierały  również  zadania  dla  powiatów. 

Własne  2  programy  opracowane  zostały  także  w  Komendzie  Powiatowej  Policji  

w Sandomierzu, tj.:

- program „Ograniczenie przestępstw i wykroczeń na terenie Sandomierza”,

- program  „Poprawa  efektywności  doskonalenia  zawodowego  policjantów  

i pracowników Policji Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu”.

Do  podstawowych  założeń  strategii  oraz  programów  operacyjnych  należy 

utrzymanie  wysokiego  poziomu  społecznego  poczucia  bezpieczeństwa  i  podniesienie 

poziomu  zaufania  do  Policji  realizowane  poprzez  usprawnienie  zarządzenia  

i  funkcjonowania  jednostek  Policji  oraz  wzrost  poczucia  bezpieczeństwa  i  porządku 

publicznego,  połączone  z  ograniczeniem  przestępczości  i  patologii.  Wszelkie  działania 

sandomierskiej Policji w 2006 roku wynikały z przedmiotowej strategii oraz przyjętych do 

niej elementów wykonawczych, jakimi są programy operacyjne.

Nierozłączną  część  strategii  stanowi  działalność  prewencyjna  realizowana  

w  ramach  programu  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”.  Modelowa  współpraca 

samorządu, Policji i  innych organizacji społecznych realizujących program, prowadzenie 

nowatorskich  działań  prewencyjnych  ukierunkowanych  na  przeciwdziałanie  wszelkim 

przejawom patologii wśród dzieci i młodzieży, zaowocowały przyznaniem przez Kapitułę 

dla powiatu sandomierskiego  I miejsca i nagrody złotego „KOZIOŁKA” za najlepiej 

realizowany program „Bezpieczny powiat” w województwie świętokrzyskim, którego 

organizatorami są: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

i Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji.

W tym miejscu  należy  podkreślić bardzo dobrą  współpracę  z  samorządami  lokalnymi  

z terenu powiatu sandomierskiego w zakresie bezpieczeństwa, która jest realizowana wg 

wspólnie  opracowanych  lokalnych  strategii  bezpieczeństwa.  W roku  ubiegłym  przyjęte 

strategie były realizowane ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego i są one 

przykładem zasady kaskadowego zarządzania bezpieczeństwem.
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W  2006  roku  przestępczość  na  terenie  powiatu  sandomierskiego  występowała  

w  kategoriach  jak  w  latach  poprzednich.  Przeważała  drobna  przestępczość  pospolita 

przeciwko mieniu,  głównie  kradzieże  rzeczy cudzej,  kradzieże  z  włamaniem,  rozboje  

i wymuszenia rozbójnicze, uszkodzenia mienia, bójki i pobicia, kradzieże samochodów. 

Przestępstwa te stanowiły ok. 34,2 % wszystkich przestępstw stwierdzonych na terenie 

powiatu sandomierskiego.

W  2006  roku  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Sandomierzu  osiągnęła 

wykrywalność ogólną w zakresie przestępczości kryminalnej i gospodarczej na poziomie 

76,8% co jest najlepszym wynikiem od kilku lat. Na taki wynik złożyła się dobra praca 

pionu  kryminalnego  i  ds.  PG,  co  skutkowało  rozbiciem  i  zatrzymaniem  kilku  grup 

przestępczych  z  terenu  Sandomierza  i  okolic.  Poprawiono  wykrywalność  w  prawie 

wszystkich  podstawowych  kategoriach  przestępczości,  tj.  wykrywalność  w  kategorii 

sprawców pobić  i  bójek  wyniosła  100%, sprawców uszczerbku na  zdrowiu -  96,0%,  

a wykrywalność uszkodzeń mienia wyniosła 34,4% co stanowiło wzrost w stosunku do 

roku ubiegłego o 6,2%. Bardzo dobre wyniki  osiągnięto w kategorii  kradzieży mienia, 

gdzie  osiągnięto  wykrywalność  na  poziomie  39,0%  wobec  31,1%  w  2005  roku. 

Poprawiono poziom wykrywalności w kategorii rozboi i wymuszeń rozbójniczych o 8,3% 

do poziomu 84,3%. Jedynie w kategorii kradzieże z włamaniem wykrywalność była niższa 

niż w 2005 roku i wyniosła 27,9%.

Na  poprawę  efektów  pracy  miały  wpływ:  wzrost  jakościowy  wykonywanych 

czynności  procesowo  –  wykrywczych.  Zwiększono  poziom  wykrywalności  własnej 

poprzez większy udział pracy operacyjnej w wykonywanych czynnościach procesowych 

/typowanie sprawców przestępstw/ oraz zwiększoną efektywność pracy policjantów pionu 

dochodzeniowo  –  śledczego.  Zwiększyła  się  też  ilość  wszczynanych  postępowań 

przygotowawczych na materiałach własnych. Duży wpływ na wykrywalność miała szybka 

reakcja na zaistniałe przestępstwo, kierowanie na miejsce zdarzeń przez dyżurnych patroli 

prewencji  i  patroli  kryminalnych  co  skutkowało  bezpośrednim  zatrzymywaniem 

sprawców  przestępstw.  Dobra  współpraca  z  organami  prokuratury  pozwoliła  szybko  

i  efektywnie  kończyć  postępowania  przygotowawcze  w  ok.  70%  wszystkich  spraw 

kończonych aktem oskarżenia.

W  ubiegłym  roku  pion  policji  kryminalnej  realizował  główne  założenia 

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach określone na 2006rok, 

tj.:

• ograniczenie  przestępczości  przeciwko  mieniu  i  wzrost  lub 

utrzymanie dotychczasowej wykrywalności,
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• ograniczenie  przestępstw  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  przy 

utrzymaniu lub wzroście ich dotychczasowej wykrywalności,

• pozbawienie sprawców pożytków z przestępstwa,

• skuteczne  zwalczanie  przestępczości  zagrażającej  interesom 

państwa poprzez podniesienie skuteczności w rozpoznawaniu,  ujawnianiu oraz ściganiu 

sprawców przestępstw szczególnie dotkliwych dla społeczeństwa.

W  wyniku  realizacji  tych  przedsięwzięć  w  2006  roku  na  terenie  powiatu 

sandomierskiego:

 zmniejszeniu  uległa  liczba  przestępstw  kradzieży  z 

włamaniem,

 zmniejszeniu uległa liczba kradzieży samochodów,

 zmniejszeniu uległa liczba bójek i pobić,

 zmniejszeniu uległa liczba uszkodzeń ciała,

 poprawiono wykrywalność kradzieży mienia,

 poprawiono  wykrywalność  rozboi  i  kradzieży 

rozbójniczych,

 poprawiono wykrywalność uszkodzeń mienia,

 poprawiono wykrywalność kradzieży samochodów.

Równocześnie realizując te zadania w 2006 roku zwiększono:

• liczbę spraw z zabezpieczeniem mienia sprawcom 

oraz spraw, w których ujawniono mienie pochodzące z przestępstw,

• zwiększono  ujawnialność  przestępstw 

gospodarczych, w tym korupcyjnych.

W analizowanym okresie jednym z głównych priorytetów pracy sandomierskiej  Policji było 

uczynienie służb zewnętrznych bardziej  widocznymi i skuteczniejszymi.  Wynikało to z 

przyjętych założeń strategii policji świętokrzyskiej oraz programów operacyjnych. Służby 

prewencyjne  realizowały  priorytetowe  cele,  tj.:  zwiększenie  liczby  policjantów 

kierowanych do służby patrolowej, dyslokowanie służb w oparciu o wyznaczone strefy 

bezpieczeństwa, a więc w miejsca najbardziej zagrożone, utrzymywanie wysokiej liczby 

patroli pieszych oraz właściwy stosunek do obywateli przy jednoczesnym reagowaniu na 

wszelkiego rodzaju naruszenia prawa.

W 2006 roku do służby w ramach patrolu pieszego na terenie miasta Sandomierza 

skierowano  maksymalną  ilość  funkcjonariuszy,  co  w  efekcie  przyczyniło  się  do 

ograniczenia  popełnianych  przestępstw  i  wykroczeń,  a  w  szczególności  kradzieży  
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z włamaniem, bójek i  pobić oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.  Już 

sama  obecność  policjantów  bardzo  często  zapobiegała  agresywnym  zachowaniom 

młodzieży, jak również przeciwdziałała wandalizmowi i zachowaniom chuligańskim.

W analizowanym okresie funkcjonariusze pionu prewencyjnego pełnili 385 służb wspólnie 

z  funkcjonariuszami  Straży  Miejskiej  w Sandomierzu,  co  spotkało  się  z  pozytywnym 

odbiorem  ze  strony  społeczności  lokalnej.  W  najbardziej  uczęszczanych  miejscach 

Sandomierza, tj. Plac 3 Maja, Rynek Starego Miasta, okolice dworca PKS, ciąg placówek 

handlowych i usługowych przy ulicy Mickiewicza, rejon giełdy przy ulicy Przemysłowej, 

odnotowano wyraźną poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Policjanci  pionu  prewencyjnego  podejmowali  liczne  działania  zapobiegawcze  w  ramach 

prewencji kryminalnej poprzez działalność edukacyjną i profilaktyczną.

Program  Bezpieczny  Powiat  Sandomierski  realizowany  był  poprzez  programy 

cząstkowe,  do  których  możemy  zaliczyć:  bezpieczny  biznes,  szkoła  –  rodzina  – 

środowisko, program  przeciwdziałania  narkomanii,  świętokrzyski  program  pomocy 

ofiarom przestępstw, bezpieczny wypoczynek, bezpieczny dom, osiedle, parking.

Duży nacisk kładziono na współpracę ze społeczeństwem w zakresie zapobiegania 

przestępczości  i  innym patologiom.  Dzięki  pozyskiwanym  środkom finansowym przez 

Stowarzyszenie  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”  możliwa  była  organizacja 

wypoczynku  dla  dzieci  z  rodzin  patologicznych,  pomoc  prawna  dla  osób 

pokrzywdzonych, czy wspólna z Policją organizacja wielu festynów rodzinnych.

W  2006  roku  bardzo  dużą  wagę  przykładano  również  do  współpracy  

i współdziałania z lokalnymi samorządami, czego przejawami było:

 przekazanie  jednostkom  samorządowym  szczebla 

powiatowego, miejskiego i gminnego tekstu  Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie na  

lata  2006  –  2010”  wraz  z  apelem  

o dalszą owocną współpracę w tym zakresie,

 kontynuacja  współpracy  z  organami  samorządowymi  w 

ramach strategii kreujących wspólną politykę samorządów i Policji w zakresie lokalnego 

bezpieczeństwa,  w  myśl  zasady  kaskadowego  zarządzania  bezpieczeństwem.  W  ich 

ramach  realizowano  różnorodne  przedsięwzięcia  natury  organizacyjno  –  technicznej. 

Samorządy  przekazały  

w 2006 roku na ten cel kwotę ponad 44 tys. zł,

 Urząd Miasta Sandomierza realizował zadania związane z 

utrzymaniem, konserwacją oraz naprawą systemu monitoringu zainstalowanego na terenie 
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miasta,  natomiast  w  KPP  

w Sandomierzu  zatrudniono  2  osoby cywilne  do  obsługi  monitoringu,  odciążając  tym 

samym policjantów na stanowisku kierowania,

 zorganizowano  10  spotkań  z  lokalnymi  społecznościami 

prowadzonymi  w  formie  debat  nad  bezpieczeństwem  z  udziałem  przedstawicieli 

samorządów lokalnych.

Na podkreślenie  zasługuje bardzo dobra współpraca  z  samorządami  lokalnymi  

z terenu powiatu sandomierskiego w zakresie bezpieczeństwa realizowana wg wspólnie 

opracowanych lokalnych strategii bezpieczeństwa. Strategie te podpisano z burmistrzami 

i wójtami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

W  celu  dalszego  podniesienia  skuteczności  współpracy  ze  społeczeństwem  podjęto 

przedsięwzięcie  mające na celu dalszą  popularyzację  roli  i  zadań dzielnicowego.  Jego 

głównym założeniem było podniesienie wśród lokalnych społeczności  wiedzy na temat 

miejscowych  dzielnicowych,  ułatwienie  z  nimi  kontaktu  i  zapewnienie  swobody 

przekazywanych informacji.  Akcja ta prowadzona wspólnie  z gazetą  codzienną  ECHO 

DNIA pod hasłem „Poznaj swojego dzielnicowego” sprowadziła się do:

• publikacji wstępnych artykułów o sylwetkach, rejonie działania, a 

także specyfice realizowanych zadań przez dzielnicowych z rejonu miasta Sandomierza 

(„Echo  Dnia” 

z 2 czerwca 2006 r.) oraz z rejonu powiatu Sandomierskiego („Echo Dnia” z 9 czerwca 

2006 r.),

• cotygodniowych  dyżurów  poszczególnych  dzielnicowych  w 

redakcji  „Echa  Dnia” pod  hasłem  Porozmawiaj  z  dzielnicowym  – poprzedzone 

zapowiedziami  prasowymi  

z charakterystyką rejonu i przedstawieniem dzielnicowego obsługującego ten teren,

• publikacji  komunikatów  na  stronie  internetowej  sandomierskiej 

Policji.

Mając na celu realizację polityki wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu sandomierskiego oraz wymianę informacji o występujących zagrożeniach, a także 

w celu uzyskania informacji od obywateli, co do ewentualnych oczekiwań adresowanych 

do  Policji,  w  grudniu  2006  roku  zostały  zorganizowane  spotkania  z  lokalnymi 

społecznościami  przeprowadzone  w  formie  debat.  Na  terenie  podległym  KPP  

w Sandomierzu zorganizowano łącznie 10 debat, z czego 3 w Sandomierzu, zaś pozostałe 

na terenie gmin. Debaty te wywołały duże zainteresowanie,  w szczególności na terenie 
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miasta  Sandomierza.  Łącznie  na terenie  powiatu  w debatach  wzięło  udział  ponad 250 

osób.

W  ramach  realizacji  programu  prewencyjnego  „Przeciwdziałanie  narkomanii  

i  alkoholizmowi”  na  swojej  stronie  internetowej  Policja  umieściła  słownik  gwary 

narkomańskiej tzw. narkotykowy slang.

W „słowniku”  zamieszczone  są  poszczególne  wyrazy  używane  w  środowisku 

narkomanów wraz z ich objaśnieniami. Całość ułożona jest w kolejności alfabetycznej.  

W  zamyśle  publikacja  ta  ma  być  narzędziem  umożliwiającym  rodzicom,  opiekunom, 

nauczycielom zidentyfikowanie problemu narkomanii w środowisku nieletnich i stanowić 

pomoc  w  zrozumieniu  niektórych  zwrotów  używanych  przez  młodzież  w  przypadku 

kontaktu  ze  środkami  odurzającymi.  Słownik  zamieszczony  jest  pod  adresem 

www.sandomierz.swietokrzyska.policja.gov.pl

KPP  w  Sandomierzu  wspólnie  ze  Stowarzyszeniem  „Bezpieczny  Powiat 

Sandomierski” przeprowadziła akcję „Odblask dla pierwszaka”. Jej głównym celem było 

uświadomienie dzieciom,  jak również rodzicom, że noszenie elementów odblaskowych 

skutecznie poprawia widzialność dziecka na drodze,  a tym samym w sposób znaczący 

wpływa  na  jego  bezpieczeństwo.  Dla  realizacji  powyższej  akcji  zakupiono  elementy 

odblaskowe. Ze względu na ograniczoną możliwość zakupu tych elementów (1000 szt.) do 

ich otrzymania typowane były dzieci ze szkół znajdujących się na terenach wiejskich oraz 

wszędzie tam, gdzie ze względu na specyfikę terenu dzieci zmuszone są do poruszania się 

po drogach w obszarze niezabudowanym i nieoświetlonym.

Po  raz  kolejny  na  zbiorniku  wodnym  w Koprzywnicy  przeprowadzona  została 

akcja  letnia  „Już  pływam”.  Poza  Policją  włączyły  się  w nią:  WOPR,  Straż  Pożarna,  

UMiG w Koprzywnicy oraz firma KLIM – GAZ. Podczas akcji dzieci nie tylko za darmo 

mogły nauczyć się pływać, ale też poznały zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, 

dbania o pozostawione podczas kąpieli na brzegu przedmioty,  w szczególności telefony 

komórkowe. Można też było oznakować rower. Na zakończenie akcji,  w której wzięło 

udział 35 młodych adeptów sztuki pływania, dzieciom wręczone zostały książeczki „Nad 

wodą”, dyplomy i upominki.
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Stowarzyszenie  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”  wraz  z  Komendą  Powiatową  Policji  

i  PSP,  Poradnią  Psychologiczno  –  Pedagogiczną,  Parafiami  Rzymsko  –  Katolickimi, 

Urzędami  Gmin,  Kierownictwami  Szkół,  Komendą  Hufca  ZHP,  Sandomierską 

Spółdzielnią  Mieszkaniową  oraz  Wydziałami  Starostwa  Powiatowego  kontynuowało 

realizację  programu  cząstkowego  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”  stanowiący 

integralną  część  „Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.

Dzięki bardzo poważnemu zaangażowaniu tych instytucji w akcję przeciwdziałania 

wszelkim przejawom patologii, a także w celu zapobiegania różnym formom uzależnień, 

takich jak: narkotyki, alkohol, gry telewizyjne i komputerowe, radzenia sobie z agresją, 

kontynuowano  bardzo  ważne  programy,  m.in.:  „Bezpieczne  dorastanie”,  ”Emocje  pod 

kontrolą”,  „Profilaktyka  uzależnień”,  „Spójrz  inaczej”,  „My  i  zagrożenia”,  czy 

„Porozmawiajmy  o  AIDS”  i  wiele  innych  projektów  skierowanych  nie  tylko  do 

najmłodszych odbiorców tj. dzieci i młodzieży, a także do wychowawców i nauczycieli 

oraz rodziców.
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W  Zespole  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących  w  Sandomierzu  podejmowane  były 

działania profilaktyczne w celu zapobiegania niedostosowania społecznego i demoralizacji 

młodzieży.  Odbywało  się  to  poprzez  systematyczne  obserwacje  zachowań  uczniów, 

rozpoznawanie  ich  warunków  życia,  reagowanie  na  naruszenie  przez  uczniów  norm 

społecznych,  ustalenie  przyczyn  nagannego zachowania  oraz  stosowanie  odpowiednich 

środków wychowawczych. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście 

odbywały się zajęcia profilaktyczne polegające na przeciwdziałaniu uzależnieniom, agresji 

i  przemocy.  Duży  nacisk  położono  na  współpracę  z  Sądami  i  jednostkami  pomocy 

społecznej. W II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu przeprowadzono anonimowe 

ankiety  wśród uczniów na  temat  przemocy,  zagrożeń  agresją,  kontaktów ze  środkami 

odurzającymi  i  uzależniającymi.  Szkoła  nawiązała  ścisłą  współpracę  z  Komendą 

Powiatową  Policji  Wydziałem  ds.  nieletnich,  specjalistami  do  walk  z  narkotykami  i 

Poradnią  Psychologiczno  –  Pedagogiczną  w  Sandomierzu.  Odbyło  się  szkolenie 

nauczycieli przeprowadzone przez policję na temat sposobów rozpoznawania czynników 

ryzyka wystąpienia zagrożeń agresją. Od września 2006 roku na ½ etatu jest zatrudniony 

pedagog szkolny, który przeprowadził cykl spotkań zarówno z uczniami jak i rodzicami. 

W  Bursie  Szkolnej  w  dniu  26  listopada  2006  r.  zorganizowano  konferencję  nt. 

„Bezpieczeństwo w placówkach opiekuńczo – wychowawczych”. W spotkaniu wzięli udział 

dyrektorzy burs z woj. świętokrzyskiego, wychowawcy, Dyrektor Wydziału Wychowania 

i  Kształcenia  Specjalnego,  przedstawiciele  KPP  w  Sandomierzu  oraz  Sędzia  Sądu 

Rodzinnego i dla Nieletnich w Sandomierzu.  Organizowane były również spotkania ze 

specjalistami,  np.  Dyrekcja  I  Liceum  Ogólnokształcącego  zorganizowała  spotkania  

z  ginekologiem  Panią  dr  Z.  Zawadzką  nt.  „Niebezpieczeństwa  wczesnej  inicjacji  

seksualnej”. W Zespole Szkół Spożywczych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno 

– Epidemiologiczną  i  Starostwem Powiatowym w Sandomierzu  realizowano  programy 

profilaktyki  zdrowia:  Program  Profilaktyki  Raka  Piersi,  czerwona  wstążeczka  –  

profilaktyka  HIV,  AIDS,  program  dla  maturzystów  –  stres  pod  kontrolą.  Natomiast  

w Zespole  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących  zorganizowano dla  uczniów klas 

pierwszych  spotkania  ze  specjalistą  ds.  nieletnich  nt.  odpowiedzialności  nieletnich  za 

czyny  karalne,  konsekwencji  prawnych  posiadania  i  handlu  narkotykami  oraz 

odpowiedzialności  nieletnich  za  używanie  alkoholu.  W II  LO zorganizowano wspólne 

szkolenia nauczycieli i przedstawicieli rodziców ze wszystkich klas celem pozyskiwania 

sojuszników  do  walk  z  zagrożeniami  czyhającymi  na  uczniów  –  dzieci.  Szkolenie 

przeprowadzone  przez  specjalistów,  edukatorów  zewnętrznych  zakończyło  się 
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wypracowaniem  umowy,  paktu  między  rodzicami  a  nauczycielami  dotyczącego 

wzajemnych oczekiwań i zobowiązań.

Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w Sandomierzu  w  2006  roku  prowadziła  zajęcia 

warsztatowe  oraz  spotkania  tematyczne  z  dziećmi,  młodzieżą,  nauczycielami  

i rodzicami.

Zajęcia warsztatowe z młodzieżą, które odbyły się w SP Nr 4 w Sandomierzu oraz 

w  Szkołach  Podstawowych  w  Koprzywnicy,  Łoniowie,  Świniarach,  Zawierzbiu, 

Klimontowie,  Słupczy,  Kleczanowie,  miały  na  celu  zapobieganie  różnym  formom 

uzależnień jak alkohol, nikotyna, narkotyki, gry telewizyjne, komputerowe, internet oraz 

radzenie sobie z agresją i złością. Zajęcia warsztatowe, prelekcje dla rodziców miały na 

celu dostarczenie wiedzy, kształtowanie umiejętności wychowawczych oraz zapobieganie 

niedostosowaniu  społecznemu  dzieci  i  młodzieży  i  przeprowadzono  je  w  Szkołach 

Podstawowych  w  Klimontowie,  Dwikozach,  Słupczy,  Janowicach,  Radoszkach,  

w  Gimnazjum  w  Wilczycach  oraz  w  Przedszkolu  Nr  5  w  Sandomierzu.  Zajęcia 

warsztatowe  dla  nauczycieli  dotyczące  profilaktyki  niedostosowania  społecznego 

prowadzono  w  Zespole  Szkół  Spożywczych  w Sandomierzu,  Zespole  Szkół  Rolnicze 

Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Sandomierzu  –  Mokoszynie,  w  Gimnazjum  

w  Wilczycach,  w  Szkole  Podstawowej  Nr  2  w  Sandomierzu  oraz  w  Szkołach 

Podstawowych w Obrazowie, Gałkowicach, Bilczy i w Przedszkolu w Dwikozach.

Pracownicy  Poradni  brali  czynny  udział  w  Ogólnopolskiej  Kampanii 

organizowanej pod patronatem MENiS pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Szkole 

Podstawowej w Kleczanowie. Na bieżąco i w miarę potrzeb prowadzone były rozmowy, 

konsultacje  z  pedagogami  szkolnymi,  nauczycielami,  dyrektorami  szkół  i  z  rodzicami. 

Poradnia  udzielała  porad  dla  rodziców  i  nauczycieli.  Prowadziła  także  terapię 

psychologiczną  indywidualną  i  rodzinną,  krótko  i  długoterminową.  Przeprowadzono 

kilkaset spotkań terapeutycznych.

Pracownicy  Poradni  społecznie  od  2000  roku  dyżurują  w  Centrum  Pomocy 

Ofiarom Przemocy w rodzinie, w każdy wtorek w godzinach 14 –16.

W  2006  roku  Starostwo  Powiatowe  w  Sandomierzu  w  ramach  realizacji  zadań  z  zakresu 

profilaktyki  zdrowotnej  w  I  LO  w  Sandomierzu  dofinansowało  zakup  fantoma  do 

przeprowadzania szkolenia młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W dniach 11 – 12 kwietnia 2006 r. zorganizowano spotkanie dla uczniów szkół 

ponadgimnazjanych  z  terenu  powiatu  sandomierskiego  z  przedstawicielami 
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Stowarzyszenia  "Res  Humanae"  i  "Bez  granic",  chorymi  na  HIV/AIDS  pod  hasłem 

"Szkoda życia. Nie ryzykuj".

Na prośbę dyrektorów szkół I LO, Bursy Szkolnej oraz Zespołu Szkół Rolniczego 

Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Sandomierzu  sfinansowano  spektakl  "Odbicia", 

którego głównym tematem był  problem agresji wśród młodzieży.  W ramach promocji  

i  ochrony  zdrowia  zorganizowano  prelekcję  dla  osób  zainteresowanych  na  temat 

szkodliwości siedzącego trybu życia oraz skutków niewłaściwego żywienia.

Przedmiotem  działalności  Sandomierskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  jest  m.in.  działalność 

związana z kulturą,  rekreacją i  sportem. Powyższy przedmiot  działalności  Spółdzielnia 

realizuje  poprzez  prowadzenie  działalności  społecznej,  oświatowej  

i kulturalnej na rzecz członków i ich rodzin lub odpłatnie na rzecz innych osób.

Wzorem  lat  ubiegłych  w  celu  zapewnienia  podstawowych  warunków 

bezpieczeństwa,  utrzymania  ładu  i  porządku  publicznego,  przeciwdziałania  wszelkim 

przejawom patologii  i  przestępczości  przez  cały  2006  rok  ponad  1000  osób  znalazło 

zainteresowanie  w  prowadzonej  na  mocy  porozumienia  Sandomierskiej  Spółdzielni 

Mieszkaniowej z Zarządem Miasta i Stowarzyszeniem Sympatyków Zespołu „FLIK” na 

terenie  Spółdzielni  działalności  oświatowej  i  kulturalnej  w  Centrum Edukacji  Dzieci  

i Młodzieży przy ul. Armii Krajowej 1 w Sandomierzu.

Prowadzona była działalność oświatowa „Szkoła bez dzwonka” – ponad 500 dzieci 

ze szkół podstawowych uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli szkół, 

jak również instruktorów etatowych C.E.K. Dzieci i Młodzieży (nauka muzyki, śpiewu, 

plastyki,  teatru  oraz  działalność  kulturalna  –  Zespół  taneczny  „FLIK”,  Sandomierskie 

Studio  Piosenki,  Rytmika,  Aerobik,  kursy  tańca,  klub  szachowy).  W  okresie  ferii 

zimowych w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży znalazły zainteresowanie 

dzieci,  które w tym okresie  pozostały w mieście.  Odbyły  się  zajęcia  z  tańca,  muzyki, 

śpiewu,  plastyki,  teatru.  W  okresie  letnim  zorganizowana  została  akcja  dla  dzieci  

i  młodzieży  pod hasłem „Lato  w  mieście”.  Odbyły  się  spotkania  z  przedstawicielami 

Policji na temat bezpieczeństwa, konkursy, gry, zabawy.

Przez  cały  rok  w  każdy  wtorek  tygodnia  w  godz.  1500 –  1700 Spółdzielnia 

dysponowała świetlicą w celu organizowania spotkań Policji z mieszkańcami budynków 

spółdzielczych na temat zapobiegania przestępczości obywateli w celu poprawy istniejącej 

sytuacji.
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Wiele czasu, uwagi na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży poświęcił 

Sandomierski  Hufiec  ZHP,  który  swym  zasięgiem  działania  obejmuje  gminy  – 

Sandomierz,  Dwikozy,  Klimontów,  Koprzywnica,  Łoniów,  Obrazów,  Samborzec, 

Wilczyce,  Zawichost,  Tarłów,  Annopol  i  Ożarów. Stan liczebny hufca według danych 

spisowych na dzień 31 stycznia 2006 roku, to 344 członków działających w 11 gromadach 

zuchowych,  5 drużynach  harcerskich,  2  drużynach  starszoharcerskich,  2 drużynach 

wielopoziomowych, 1 drużynie wędrowniczej, 1 Hufcowym Kręgu Instruktorskim.

W 2006 roku ZHP Sandomierz zorganizował:

1) 30.01.2006 r.  –  Centrum Kultury  i  Rekreacji  MOSiR ul.  Portowa –  „IX HUFCOWY 

PRZEGLĄD PRZEDSTAWIEŃ JASEŁKOWYCH SANDOMIERZ 2006”

We wspólnym kolędowaniu wzięło udział ok. 300 dzieci z terenu sandomierskiego hufca. 

Przegląd  prowadziła  dh.  phm.  Ewa  Miękina,  Namiestniczka  zuchowa  naszego  hufca. 

Każda  uczestnicząca  grupa  otrzymała  pamiątkowy  dyplom,  a  uczestnicy  słodki 

poczęstunek (pączki, słodycze, herbata).

2) 10 – 12.02.2006 r. – Biwak w Annopolu

W  biwaku  uczestniczyło  80  dzieci  z  Sandomierza,  Koprzywnicy  oraz  z  Annopola. 

Program  biwaku  to  przede  wszystkim  realizacja  zadań  rekreacyjno  –  sportowych,  w 

ramach których przeprowadzono konkurs plastyczny „Bezpieczne dziecko w czasie zimy”, 

a także odbyła się pogadanka z dziećmi i młodzieżą nt. profilaktyki uzależnień „Palenie  

zabija”.

3) 19 – 19.02.2006 r. – Bal Skautów w Budapeszcie

Dwudziestoosobowa grupa z  Sandomierza,  Staszowa i  Radomyśla,  pod dowództwem  

dh  hm.  Ks.  Józefa  Turonia  skorzystała  z  zaproszenia  skautów  węgierskich,  gdzie 

zapoznała się z walorami turystycznymi stolicy Węgier, podziwiała imponującą panoramę 

ze  Wzgórza  Gelerta,  pomniki  bohaterów  na  Placu  Wolności,  parlament.  Odwiedziła 

również  Bazylikę  św.  Stefana,  gdzie  zobaczyła  relikwię  patrona  tegoż  miejsca,  

a  jednocześnie  opiekuna Węgier.  Niewątpliwą  atrakcją  była  wycieczka  do  pobliskiego 

Wyszechradu.  Główną  atrakcją  był  natomiast  organizowany  corocznie  w  okresie 

karnawału bal skautowy, na którym różne środowiska mają możliwość przedstawienia się. 

Spotkanie było bardzo uroczyste. W wieczorowych strojach tańczono tańce towarzyskie, 

zwolennicy rytmów dyskotekowych szaleli na innej sali. Istniała także możliwość nauki 

tańców ludowych. Prócz skautów węgierskich uczestniczyli również skauci ze Słowacji. 

4) 22.02.2006 r. – Dzień Myśli Braterskiej w Koprzywnicy

Dzień Myśli Braterskiej odbył się w Szkole Podstawowej w Koprzywnicy. W spotkaniu 

uczestniczyło blisko 100 harcerzy z Sandomierza, Koprzywnicy i Zawichostu. Uroczysta 
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zbiórka,  wspólne  zabawy  i  śpiewy  wymiana  doświadczeń  to  hasła  przewodnie  tego 

harcerskiego święta.

5) 18.03.2006 r. – Konkurs Recytatorski „Poezja dziecięca”

„Bajkowy świat zwierząt” to hasło konkursu recytatorskiego poezji dziecięcej, który odbył 

się w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży w Sandomierzu.

Organizatorem konkursu jest od lat Namiestnictwo Zuchowe przy Komendzie Hufca ZHP 

w Sandomierzu. Wiersze, spoza kanonu lektur szkolnych, recytowały zuchy – uczniowie 

klas  I-IV  ze  szkół  podstawowych.  Nad  całością  czuwała  hm.  Ewa  Miękina  – 

Namiestniczka  zuchowa wraz  z  harcerzami  z  13 ŚDH „Sandomierscy  Skauci”,  którzy 

prowadzili  konkurs  wypełniając  go  zabawami,  pląsami  i  zagadkami.  Na  zakończenie 

przeprowadzono  konkurs  na  najładniejsze  przebranie.  Wszyscy  uczestnicy  otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i słodką nagrodę, a laureaci poszczególnych kategorii  dodatkowo 

nagrody książkowe.

6) 02.04.2006 r. – Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”

Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” odbył się w piwnicach Hotelu „Pod Ciżemką” 

oraz  w  pomieszczeniach  Trasy  Podziemnej  w  Sandomierzu.  Celem  konkursu  było 

propagowanie  polskiej  poezji,  upowszechnianie  kultury  słowa  i  sztuki  recytacji.  

W konkursie  uczestniczyli:  zuchy,  harcerze  oraz  dzieci  i  młodzież  spoza  organizacji  

z  terenu  hufca  (powiatu  sandomierskiego).  Odbywał  się  on  w  trzech  kategoriach 

wiekowych. Wystąpiło 86 recytatorów. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, 

słodki poczęstunek, a zdobywcy miejsc I, II, III otrzymali nagrody rzeczowe.  Sponsorami 

tegorocznego konkursu byli: Burmistrz Miasta Sandomierza, PTTK Sandomierz, Fundacja 

Kultury Ziemi Sandomierskiej, Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sandomierski”.

7) 02.04.2006 r. – „Akcja Żółte Tulipany dla Jana Pawła II”

W nietypowy sposób zuchy, harcerze i instruktorzy sandomierskiego hufca ZHP uczcili 

pamięć  Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II  w  pierwszą  rocznicę  Jego  śmierci.  Wykonali 

własnoręcznie  na  zbiórkach  i  harcerskich  spotkaniach  ponad  tysiąc  papierowych 

tulipanów. Wiosenne żółte tulipany – symbol radości, nadziei,  odradzającego się życia, 

widoczny znak pamięci wręczane były mieszkańcom miasta, przechodniom, uczestnikom 

uroczystości.  Każdy  obdarowany  usłyszał  zawołanie  „Santo  Subito,  Czuwaj!”, 

wypowiadane przez zuchów i harcerzy. Do każdego tulipana dołączony został karnecik ze 

słowami Ojca Świętego Jana Pawła II „Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi 

i rozwijajcie z Bożą pomocą”.

8) 22.04.2006 r. – Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Takie małe śpiewogranie”
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Festiwal piosenki odbył się na bazie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w  Sandomierzu.  Uczestniczyło  218  dzieci,  które  zaprezentowały  piosenki  zuchowe  

i harcerskie. Przez cały dzień trwała iście wesoła atmosfera.  W przerwach instruktorzy 

hufca wraz  z  grupą ratowników PCK przeprowadzali  szkolenie  z  udzielania  pierwszej 

pomocy.

9) 16-18.06.2006 r. – II Ogólnopolski Rajd po Ziemi Sandomierskiej

Organizatorem Rajdu był MOSiR i KH ZHP w Sandomierzu, przy współudziale Urzędu 

Miejskiego,  PTTK  o/Sandomierz,  OSiR  i  TKKF  Tarnobrzeg,  WOPR  Sandomierz  i 

Tarnobrzeg,  Stowarzyszenie  "Bezpieczny  Powiat  Sandomierski".  Celem  rajdu  było 

uczczenie  VII  rocznicy  wizyty  Ojca  Świętego  w  Sandomierzu,  który  jako  Papież 

sportowców prosił,  aby sport promował tolerancję i solidarne braterstwo, radość życia, 

odpowiedzialność,  zdolność  do  poświęceń  i  szacunek  dla  każdego  człowieka.  Celem 

Rajdu  była  promocja  Sandomierza  i  Ziemi  Sandomierskiej,  propagowanie  turystyki 

pieszej,  rowerowej  i  kajakowej,  wykorzystanie  wartości,  jakie  niesie  ze  sobą  sport  

i rekreacja w pogłębianiu wiedzy i podnoszeniu sprawności fizycznej. Młodsi uczestnicy 

uczestniczyli w wycieczce statkiem po Wiśle. W rajdzie wzięło udział 185 osób.

10) 17-18.06.2006 r. – Złaz Gromad Zuchowych „Zielona Żabka”

Złaz  Gromad  Zuchowych  Zielona  Żabka  odbył  się  jako  dodatkowa  trasa  

II Ogólnopolskiego Rajdu po Ziemi Sandomierskiej. W złazie tym uczestniczyły dzieci  

z  Sandomierza,  Gałkowic,  Koprzywnicy,  Annopola  oraz  Klimontowa.  90  osobowa 

reprezentacja  złazu  wzięła  udział  w  zakończeniu  II  Ogólnopolskiego  Rajdu  po  Ziemi 

Sandomierskiej.  Całość  imprezy  odbywała  się  na  bazie  pomieszczeń  MOSiR  

w  Sandomierzu.  W  trakcie  pobytu  uczestnicy  wzięli  udział  w  licznych  konkursach: 

kulinarnym,  samarytanki,  piosenki,  turystycznym  oraz  zapoznali  się  z  materiałami 

„Bezpieczne Wakacje 2006”.

11) Harcerska Akcja Letnia

W ramach  Akcji  „Bezpieczne  wakacje  2006”  sandomierski  hufiec  przygotował  cztery 

wjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. We wszystkich tegoroczny formach 

wyjazdowych  w ramach  harcerskiej  akcji  letniej  wzięło  udział  ponad  600  osób.  Poza 

realizowanym  programem  rekreacyjnym  i  sportowym  szczególną  uwagę  zajęła 

profilaktyka  uzależnień,  w  ramach  której  zapoznano  uczestników  obozów  i  kolonii  

z konsekwencjami zdrowotnymi,  społecznymi i  prawnymi podczas miniwykładów oraz 

codziennych  czynności  organizowania  zajęć  programowych  w  drużynach  i  zastępach. 

Najlepszą  formą  przeciwdziałania  uzależnieniom  było  upowszechnianie  wypoczynku 

czynnego  w oparciu  o  zajęcia  sportowe  na  wesoło  i  zdrową  rywalizację,  organizację 
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imprez  sprzyjających  własnemu  rozwojowi  emocjonalnemu  oraz  rozwijaniu  własnych 

predyspozycji: Festiwal Piosenki, Wybory Miss i Mistera.

Prawidłowe  i  konsekwentne  egzekwowanie  od  uczestników  realizacji  założeń 

regulaminów obowiązujących na obozie: przeciwpożarowego, kąpieli i kąpieliska, ruchu 

pieszych na drogach, służby wartowniczej i zastępu służbowego pozwoliło na poprawne 

zachowanie i bezpieczny wypoczynek nad wodą otwartą i w lesie.

Stowarzyszenie  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”  w  ramach  działań  profilaktyczno  – 

edukacyjnych współfinansowało i współorganizowało:

 razem ze Szkołą Podstawową w Śmiechowicach program profilaktyczny pt. „Bezpieczna 

Szkoła”, który miał na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w szkole i w drodze do szkoły;

 wspólnie  ze  Szkołą  Podstawową w Nidźwicach  imprezy  kulturalne,  których  głównym 

celem  było  rozwijanie  i  utrwalanie  zainteresowań  sportowych  oraz  wszechstronny  

i harmonijny rozwój dziecka za pomocą naturalnych form ruchu, hartowanie organizmu 

i kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie;

 turniej piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców w Zespole Szkół Spożywczych, których 

celem  było  rozwijanie  i  utrwalanie  zainteresowań  sportowych  oraz  wszechstronny  

i harmonijny rozwój młodzieży za pomocą naturalnych form ruchu, hartowanie organizmu 

i kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie, przeciwdziałanie agresji i ujemnym 

skutkom cywilizacyjnym;

 wspólnie  z  Gminną  Komisję  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w Łoniowie  

VI Festyn Rodzinny pod hasłem „Wspólny cel – życie bez uzależnień”, w którym udział 

wzięło około 1100 dzieci i młodzieży oraz rodziców;

 cyklicznie  organizowany  przez  członków  Stowarzyszenia  „BPS”  piknik  dla  dzieci  

i  młodzieży pod hasłem „Bezpieczne  Wakacje 2006” w miejscowości Komorna,  który 

miał na celu przekazanie i nauczenie dzieci bezpiecznego spędzania wakacji, zabaw nad 

wodą, groźnych konsekwencji nieodpowiedzialnych zabaw czy szkodliwego wpływu na 

zdrowie używek takich jak alkohol i papierosy;

 program bezpieczeństwa realizowany przez Szkołę Podstawową w Nidźwicach polegający 

m.in. na nauce pływania, bezpiecznego zachowania się nad wodą;

 festyn  rodzinny  „Bezpieczne  Wakacje”  w  m.  Bilcza,  w  ramach  którego  odbyły  się 

konkursy z  wiedzy o ruchu drogowym,  konkurs  plastyczny pt.  „Bezpieczne  wakacje”, 

pokaz ratownictwa medycznego,  konkurs prawności w jeździe na rowerach oraz pokaz 

sprzętu policyjnego i pożarniczego;
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 wspólnie ze Szkołą Podstawową w Radoszkach akcję „Kochajmy wszystkie czworonogi 

i  otwórzmy  serca  na  ich  potrzeby”,  której  celem  było  zwiększenie  świadomości 

mieszkańców dotyczącej bezpieczeństwa dzieci;

 razem ze Szkołą Podstawową w Kleczanowie Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod 

patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu oraz Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrazowie, która miała na celu promowanie 

zachowań pro  społecznych  i  pro  zdrowotnych,  przeciwdziałanie  negatywnym  skutkom 

używania alkoholu, narkotyków oraz stosowania przemocy, a także promocję sportu jako 

alternatywę wobec patologii;

 zakup strojów do karate dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego „Radość 

Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. Uczniowie tej placówki 

pochodzą z rodzin patologicznych, a zajęcia karate są jednym z elementów terapii ruchem;

 razem z KP Policji akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, w ramach której organizowane 

były spotkania z uczniami klas pierwszych, celem których było nauczenie bezpiecznego 

poruszania się po drogach połączone z wręczeniem materiałów odblaskowych;

 wspólnie  z  Parafialnym  Oddziałem  Akcji  Katolickiej  w  Sandomierzu  naukę  pływania 

połączoną z nauką zachowania bezpieczeństwa nad wodą dla dzieci z rodzin trudnych;

 zakup sprzętu RTV AGD dla potrzeb Publicznego Przedszkola w Łoniowie, który będzie 

pomocny w realizacji programu profilaktyki i programu wychowawczego dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych.

Dzięki  przeprowadzeniu  tak  ogromnej  akcji  edukacyjno  –  informacyjnej  oraz 

szkoleniowo – warsztatowej, udało się dotrzeć do większości dzieci i młodzieży szkolnej 

oraz osób dorosłych z pełną informacją nt. używania alkoholu, zagrożeniu narkomanią, 

AIDS, radzenia sobie ze stresem, trudnościami, przemocy rówieśniczej i w rodzinie oraz 

sektach.

W  okresie  wakacji  letnich  i  ferii  zimowych,  wiele  uwagi  poświęcono  na 

organizację wolnego czasu dzieciom i młodzieży, szczególnie tym, które ze względu na 

trudną  sytuację  finansową  swoich  rodziców  spędzali  ferie  w  miejscu  swojego 

zamieszkania.

Stowarzyszenie  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”  wspólnie  z  Sandomierską 

Policją,  Komendą Powiatową PSP,  Parafiami,  Urzędami  Gmin,  Związkiem Harcerstwa 

Polskiego  oraz  przy  bardzo  dobrej  współpracy  z  wieloma  nauczycielami  Szkół 

Podstawowych  i  Gimnazjów,  kontynuowało  realizację  cząstkowych  programów,  

tj.  „Bezpieczne  Ferie”,  „Ferie  w  szkole”,  „Ferie  w  mieście”,  ”Szczęśliwe  wakacje”, 
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„Bezpieczne Wakacje” dotyczących organizacji zorganizowanego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży, i tak:

 w  czasie  trwania  ferii  zimowych  przy  współpracy  ze  szkołami,  Świetlicą 

Socjoterapeutyczną „PRZYSTAŃ”, KP Policji zorganizowano zimowy wypoczynek dla 

dzieci, które ten czas spędzały w swoim miejscu zamieszkania;

 w  okresie  ferii  letnich  dzięki  dobrze  rozwiniętej  współpracy  Stowarzyszenia  

z Sandomierskim Hufcem ZHP i Gminnymi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,  Urzędami  Gminnymi,  Katolickim  Stowarzyszeniem  Młodzieży, 

zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, których rodziców nie stać było 

na sfinansowanie wakacyjnego wyjazdu. Tylko dzięki pozyskanym środkom finansowym, 

społecznej pracy nauczycieli, księży i ludzi dobrej woli, zorganizowano w górach i nad 

morzem  letni  wypoczynek  dla  dzieci  i  młodzieży,  pochodzących  zarówno  z  bardzo 

biednych jak i patologicznych rodzin.

Na organizowanych letnich wakacjach, oprócz zabawy i aktywnego wypoczynku, 

były  prowadzone  zajęcia  teoretyczno  –  praktyczne,  uczące  zasad  bezpiecznego 

wypoczynku  połączone  z  nauką  pływania,  umiejętności  przestrzegania  zasad  ruchu 

drogowego,  bezpieczeństwa  publicznego  i  przeciwdziałania  przemocy  zarówno 

rówieśniczej  jak  i  w  rodzinie,  wskazywanie  i  piętnowanie  niebezpiecznych  zagrożeń 

alkoholowo – narkotykowych oraz palenia papierosów.

Drugą formą organizowanego letniego wypoczynku to organizacja tzw. wakacji  

w miejscu  zamieszkania,  gdzie  w sposób  zorganizowany i  pod opieką  nauczycieli  na 

terenie  szkół  organizowano  liczne  spotkania,  zabawy  i  konkursy,  imprezy  sportowe 

połączone  z  edukacją  dzieci  i  młodzieży  na  temat  mogących  się  pojawiać  różnych 

zagrożeń, między innymi w gospodarstwach rolnych szczególnie w okresach nasilonych 

prac polowych, wyrabiania wrażliwości na przemoc i uczenia zasad udzielania pierwszej 

pomocy.  Zorganizowano  na  terenie  powiatu  szereg  imprez  sportowych,  pokazów  

i  festynów,  których  głównym celem było  propagowanie  wśród zbiorowiska  młodzieży 

kultury wspólnej, bezpiecznej i wolnej od nałogów zabawy.

W  ramach  realizacji  programów  zagospodarowania  czasu  wolnego  dzieciom  

i młodzieży, organizowano liczne imprezy edukacyjne w szkołach, na wolnym powietrzu 

i  w  świetlicach  socjoterapeutycznych,  zarówno  z  okazji  Pierwszego  Dnia  Wiosny,  

Dnia  Dziecka,  Mikołajek  czy  Wieczerzy  Wigilijnej,  polegające  przede  wszystkim  na 

wspólnym  spotkaniu  i  zabawie  dzieci  zdrowych,  niepełnosprawnych  a  także 

wywodzących się z rodzin patologicznych. Propagowano organizację licznych zawodów 

dzikich  drużyn  piłkarskich,  turnieje  tenisa  stołowego,  które  inicjowały  rozwój  sportu 

18



wśród dzieci wiejskich i to pozwoliło na wesoło i w sposób zorganizowany spędzać czas 

wolny  dzieciom  i  młodzieży,  w  tym  także  tej  wywodzącej  się  z  rodzin  zagrożonych 

patologią alkoholizmu.  Zaproponowany bogaty program edukacyjny,  często połączony  

z aktywnym wypoczynkiem dał szansę tym dzieciom na zrealizowanie ich marzeń.

W  czasie  trwania  roku  szkolnego  kierownictwa  szkół  dbały  o  to,  aby 

wykorzystując  lekcje  wychowawcze  przekazywać  wiedzę  o  wszelkich  przejawach 

patologii,  o  zagrożeniach  i  sposobach  szukania  pomocy.  Szkoły  w  celu  zapobieżenia 

agresji  i  wzmocnienia  poczucia  bezpieczeństwa  w  pełni  realizowały  swoje  zadania 

wynikające z planów wychowawczych i profilaktycznych.

W 2006 roku Stowarzyszenie „BPS” kontynuowało współpracę ze Świętokrzyskim 

Stowarzyszeniem „Wspólnie  Pomagamy”  w Kielcach,  której  efektem było  pozyskanie 

znaczących  funduszy  /13  tys.  zł/  z  przeznaczeniem  na  kontynuację  leczenia,  pomoc 

socjalną i rehabilitację dla osób ciężko poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

W ramach  kontynuacji  programu cząstkowego „Bezpieczne  drogi  powiatu  sandomierskiego” 

mającego  na  celu  poprawę  bezpieczeństwa  na  drogach  publicznych,  zostało  już 

zrealizowanych wiele zadań inwestycyjnych na terenie naszego powiatu.

W  ramach  wspólnych  przedsięwzięć  z  Gminami  Zarząd  Dróg  Powiatowych 

dokonał odnowy 30 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 15,461 km. Łączne 

nakłady wyniosły 2.374.000,00 zł, w tym udział gmin 1.187.000,00 zł. Modernizacja dróg 

polegała  na  ułożeniu  nawierzchni  bitumicznej,  budowie  przepustów  i  rowów 

odwadniających korpus drogi oraz montażu oznakowania pionowego. 

Po  sezonie  zimowym  2005/2006  w  II  i  III  kwartale  2006  r.  przeprowadzono 

remonty cząstkowe dróg powiatowych. Koszt remontów cząstkowych wyniósł 305.000,00 

zł, na które zużyto 918 ton grysu i 81 ton emulsji asfaltowej. W miesiącu czerwcu 2006 r. 

za  kwotę  15.997,86  zł dokonano  malowania oznakowania  poziomego  o  łącznej 

powierzchnia malowania 1457 m².

Zarząd Dróg Powiatowych wspólnie z Policją dokonywał okresowych objazdów 

dróg  powiatowych  pod  kątem  oznakowania  dróg,  ewentualnego  wprowadzenia 

ograniczenia prędkości oraz określenia miejsc szczególnie niebezpiecznych. Dla poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego zamontowano łącznie 130 sztuk znaków drogowych na 

drogach powiatowych, tj. informacyjnych, nakazu i zakazu.

Dzięki dobrej współpracy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta zrealizowano 

na  terenie  miasta  wiele  wspólnych  inwestycji  mających  na  celu  polepszenie  stanu 
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technicznego ulic, a tym samym poprawienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, 

i tak:

- bardzo  ważną  dla  społeczności  miasta  inwestycję  sfinansowaną  przez  Starostwo 

Powiatowe  i  Urząd  Miasta  zrealizowano  na ulicy  Armii  Krajowej,  która  polegała  na 

wykonaniu po obu stronach chodników i parkingów z kostki betonowej na długości 637 

m.  Wartość  zadania  wyniosła  525.596,38  zł,  w  tym  udział  Starostwa  Powiatowego  – 

275.596,38 zł., a UM Sandomierza – 250.000,00 zł;

- zakończono  modernizację  ul.  Mickiewicza,  na  której  wykonano  452  m  chodników  

i zjazdów. Całkowity koszt wyniósł 149.614,40 zł;

- zmieniono nawierzchnię na ul. Rokitek z bruku na płyty drogowe betonowe ażurowe na 

długości 470 m na kwotę 160.619,66 zł;

- na ulicy Salve Regina położono nawierzchnię bitumiczną na długości 260 m. Całość prac 

zamknęła się kwotą 79.300,00 zł.

Dla  poprawy bezpieczeństwa  ruchu drogowego w ramach  wykonywanych  prac 

prac eksploatacyjnych ZDP dokonywał okresowych przeglądów mostów, przebudowywał 

przepusty i udrażniał istniejące, odtwarzał rowy odwadniające, dokonywał ścinki poboczy 

dróg  z  odwozem  ziemi,  montował  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego 

(oznakowanie  pionowe,  poziome,  bariery  ochronne,  montaż  luster  drogowych),  jak 

również  dokonywał  wycinki  drzew  i  krzewów  w  pasie  drogowym  w  miejscach 

szczególnie stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego.

Należy również wskazać na duże zaangażowanie samorządów gminnych na rzecz 

poprawy  stanu  technicznego  dróg  gminnych,  których  jakość  ulega  systematycznej 

poprawie. 

Realizowane  wszelkie  przedsięwzięcia  modernizacyjne  na  drogach,  połączone  

z  nasiloną  policyjną  kontrolą  trzeźwości  i  przestrzegania  zasad  ruchu  drogowego 

kierujących  pojazdami,  w  szczególności  w  punktach  i  odcinkach  podwyższonego 

zagrożenia  a  także  szeroko  prowadzoną  działalnością  edukacyjną,  spowodowało 

zahamowanie tempa szybkiego wzrostu ilości wypadków drogowych.

Niemniej  jednak w  roku 2006 na terenie powiatu, KPP Sandomierz odnotowała 

łącznie  1030 zdarzeń drogowych,  w tym 59 wypadków drogowych,  w których  śmierć 

poniosło  12  osób,  a  78  osób  doznało  obrażeń  ciała  oraz  odnotowano  971  kolizji 

drogowych.

W  porównaniu  do  analogicznego  okresu  roku  ubiegłego  kiedy  to  zaistniało  

1015 zdarzeń  drogowych  odnotowano wzrost  ogólnej  liczby zdarzeń  o 15  tj.  o  1,4%, 

natomiast do roku 2004 spadek o 61 zdarzeń drogowych tj. o 5,6%. Ponadto odnotowano:
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 spadek wypadków drogowych o 24, tj. 28,9% wypadków do 2005 r., a do 2004 r. spadek 

o 52 wypadki, tj. o 46,8%,

 spadek liczby osób zabitych o 3 do 2005 r. i spadek o 1 osobę zabitą do 2004 r.,

 spadek liczby osób rannych o 34, tj. o 30,3% do 2005 r., a do 2004 r. o 67, tj. o 46,2%,

 wzrost kolizji drogowych o 38, tj. o 3,4% do 2005 r. i spadek o 10 do 2004 r.

Z danych statystycznych wynika, że pomimo spadku liczby wypadków drogowych, 

to  w  dalszym  ciągu  najbardziej  zagrożonymi  terenami  są:  Sandomierz,  chociaż 

odnotowano spadek o 48,2%, rejon Łoniowa, gdzie liczba wypadków wzrosła o 44,4%, 

Klimontów – spadek o 21,4% i Samborzec o 27,3%. Natomiast najniższą wypadkowość 

odnotowano na terenie gmin: Koprzywnica, Wilczyce i Zawichost, gdzie ogólny spadek 

liczby wypadków wyniósł 38,5%.

Do głównych przyczyn zaistnienia wypadków drogowych spowodowanych przez 

kierującego należy zaliczyć w 19 przypadkach niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu, w 9 nieudzielenie  pierwszeństwa przejazdu, w 7 nieprawidłowe wyprzedzanie,  

a  w  4  niezachowanie  bezpiecznej  odległości  między  pojazdami.  Główną  przyczyną 

wypadków  drogowych  spowodowanych  z  winy  pieszego  było:  w  pięciu  przypadkach 

nieostrożne wejście pieszego na jezdnię przed jadącym pojazdem, w dwóch – przebywanie 

na jezdni oraz w jednym – nieprawidłowe przekraczanie jezdni. Najczęściej były to osoby 

pod wpływem alkoholu.

W  2006  r.  na  59  wypadków  drogowych  7  nietrzeźwych  kierowców  było 

sprawcami wypadków drogowych tj. wzrost o 3 do 2005 r. i ta sama liczba za 2004 r. 

Natomiast  1 nietrzeźwy pieszy był  sprawcą wypadku – jest  to spadek o 1 do 2005 r.  

i 2004 r. Ponadto na 1030 kolizji drogowych 40 nietrzeźwych kierowców było sprawcami 

kolizji drogowych – wzrost o 12 tj. o 42,8% do 2005 r. i spadek o 1 do 2004 r. Natomiast 

3 nietrzeźwych pieszych było sprawcami kolizji drogowych – to jest ta sama liczba co w 

2005 r. i spadek o 2 do 2004 r.

Bardzo ważnym zadaniem w pracy Policji jest nieustanne prowadzenie edukacji 

dzieci  i  młodzieży  związanej  z  poprawieniem  ich  bezpieczeństwa  jako  pieszych 

uczestników ruchu drogowego.  KP Policji,  Szkoły  i  Stowarzyszenie  „BPS” w ramach 

działań  profilaktycznych  kontynuowało  liczne  konkursy  mające  na  celu  poprawę 

bezpieczeństwa pieszych poruszających się po ulicach i drogach, kończąc je uroczystym 

podsumowywaniem i wręczeniem około 1000 sztuk materiałów odblaskowych.

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sandomierski” podjęło się realizacji bardzo 

szlachetnej inicjatywy tj. udzielania daleko idącej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
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Wszystkie  złożone wnioski o pomoc ofiarom w 2006 roku, zostały załatwione 

pozytywnie, a poszkodowanym udzielono pomocy zarówno prawnej jak i socjalnej.

Celem zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa pożarowego, Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej  w okresie ostatnich  kilku lat  kładła  duży nacisk na doposażanie  służb 

ratowniczych  w  celu  usprawnienia  ich  funkcjonowania.  W  roku  2006  Komenda 

Powiatowa PSP w Sandomierzu wzbogaciła się o:

• samochód rozpoznawczo – ratowniczy Nissan Pickup z napędem 

4x4,

• zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego,

• 4 komplety ubrań gazoszczelnych,

• 4 komplety ubrań żaroodpornych,

• pilarkę spalinową do drewna,

• maski do aparatów powietrznych,

• latarki z ładowarkami.

Samochody  i  sprzęt  wycofywane  z  PSP  a  sprawne  technicznie,  są  przekazywane 

jednostkom OSP. Jest to obowiązek ustawowy, który umożliwia sukcesywne wzmacnianie 

sił  oraz  zapewnia  kompleksowe  zagospodarowanie  pojazdów  pożarniczych  w  KSRG. 

W 2006 r. do OSP przekazano m.in.:

- samochód VW Vento do OSP Łukawa,

- agregat prądotwórczy do OSP Konary,

- przyczepę na środki gaśnicze do OSP Krobielice.

Ponadto zrealizowano następujące działania:

1) Wymieniono aparaty telefoniczne na systemowe oraz radiostacje stacjonarne na 

CPR.

2) Wymieniono centralę telefoniczną na serwer telekomunikacyjny Optima.

3) Rozbudowano  rejestrator  rozmów  –  umożliwiający  rejestrację  rozmów 

prowadzonych przez służby CPR zarówno po łączach telefonicznych jak i radiowych oraz 

możliwość odsłuchu rejestracji rozmów służb współdziałających.

4) Zainstalowano w celu poprawy łączności system zdalnego sterowania radiostacji 

kanału powiatowego wraz z wymianą anteny i przewodów.

5) Zmodernizowano system alarmowania DSP 50 jednostki OSP Sulisławice.

6) Zmodernizowano  system  wspomagania  decyzji  SWD  współpracując  z  firma 

Abakus.

7) Doposażono CPR w sprzęt multimedialny.
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8) Utworzono bazę lokalową i zbudowano system dysponowania karetki pogotowia 

ratunkowego w budynku KP PSP Sandomierz przez dyspozytora SOR-u.

Operacyjny  nadzór  nad  bezpieczeństwem powiatu  sandomierskiego  sprawowany  jest  przez 

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu poprzez:

• współpracę  ze  służbami  ratowniczymi,  tj.  Policją,  Pogotowiem 

Ratunkowym,  Pogotowiem  Gazowym,  Pogotowiem  Energetycznym,  Jednostką 

Wojskową,  Pomocą  Drogową  

i innymi,

• bieżącą kontrolę stanu zaopatrzenia wodnego miejscowości,

• kontrolę  stanu  dróg  dojazdowych  do  obiektów  mieszkalnych, 

zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych,

• organizowanie ćwiczeń i szkoleń na obiektach na terenie powiatu: 

szkolenia,  ćwiczenia  prowadzone  są  na  wybranych  obiektach,  które  stwarzają  duże 

zagrożenie pod względem pożarowym, gdzie występują utrudnienia w ewakuacji ludzi i 

mienia,

• opracowywanie i wdrażanie planów zabezpieczenia miejscowości i 

miast  

w oparciu o analizy stanu zagrożenia pożarowego,

• wypracowanie skutecznych sposobów (algorytmów) postępowania 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w zdarzeniach na terenie miasta (pożary, wypadki, 

awarie, utonięcia, zagrożenia chemiczne, ekologiczne),

• przedkładanie  własnych  opracowań  w  zakresie  bezpieczeństwa 

pożarowego władzom gmin i miast,

• organizowanie ćwiczeń i pokazów, udział w imprezach na terenie 

miejscowości,

• współpracę  służb KP PSP z  przedsiębiorstwami  i  zakładami  na 

terenie  miast  

i gmin w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego,

• kierowanie i dowodzenie związkami taktycznymi, tj. jednostkami 

Ochotniczych Straży Pożarnych i zastępami Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej biorącymi 

udział  

w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu.

Strażacy  Sandomierskiej  Jednostki  Ratowniczo  –  Gaśniczej  wspólnie  

z jednostkami OSP przeprowadzili  w dniu 8 września 2006 roku szkolenie teoretyczne 
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wraz z praktycznymi ćwiczeniami Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego pod 

kryptonimem  „Transport  2006”.  Celem  szkolenia  było  doskonalenie  współpracy  

i  zapoznanie  członków  Powiatowego  Zespołu  Reagowania  Kryzysowego  z  zasadami 

prowadzenia  działań  ratowniczych  na  terenie  firmy  transportowej  Nijman/Zeetank 

International  Transport  Sp.  z  o.o.  o  zróżnicowanej  specyfice  przewożonych  towarów.  

W ćwiczeniach wzięły udział 110 osób, tj. pełny skład Powiatowego Zespołu Reagowania 

Kryzysowego  Starosty  Sandomierskiego,  zaproszeni  goście  oraz  osoby  biorące 

bezpośredni  udział  w  ćwiczeniach  (Jednostki  JRG,  Jednostki  OSP  oraz  służby 

współdziałające).

Dla  poprawy  bezpieczeństwa  pożarowego  na  terenie  powiatu  sandomierskiego 

prowadzono  czynności  kontrolno  –  rozpoznawcze,  podczas  których  stwierdzono 

nieprawidłowości  w  zabezpieczeniu  przeciwpożarowym  kontrolowanych  obiektów,  

w tym:

- 191 nieprawidłowości w 113 obiektach użyteczności publicznej,

- 13 nieprawidłowości w 11 obiektach zamieszkania zbiorowego,

- 113 nieprawidłowości w 111 obiektach produkcyjnych i magazynowych,

- 32 nieprawidłowości w 35 stacjach paliw i gazu płynnego,

- 21 nieprawidłowości w 4 skontrolowanych gospodarstwach rolnych,

- 2 nieprawidłowości na terenie 3 obszarów leśnych.

W celu usunięcia stwierdzonych podczas kontroli uchybień wydano decyzje pokontrolne.

Przedmiotem kontroli wyżej wymienionych obiektów były m.in. stan dróg ewakuacyjnych 

(drożność,  składowanie  materiałów  palnych,  oznakowanie),  instrukcja  bezpieczeństwa 

pożarowego,  podręczny  sprzęt  gaśniczy,  okresowe badania  instalacji  użytkowych  oraz 

instalacje sygnalizacyjno – alarmowe.

Siłę Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w powiecie sandomierskim stanowią:

•Jedna Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Sandomierzu,

•19 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Terenem chronionym przez te jednostki jest obszar 9 jednostek administracyjnych 

stopnia  podstawowego  (w  tym  miasto  Sandomierz).  Komenda  Powiatowa  PSP  

w  Sandomierzu  podpisała  19  porozumień  z  Wójtami  i  Burmistrzami  oraz 

przedstawicielami jednostek OSP o włączeniu do KSRG. Konsekwencją podpisania tych 

porozumień  było  włączenie  tych  jednostek  do  Krajowego  Systemu  Ratowniczo  – 

Gaśniczego.  Ponadto  Komenda  PSP  w  Sandomierzu  ma  podpisane  uzgodnienia  

i porozumienia w zakresie wykorzystania sprzętu specjalistycznego będącego własnością 
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różnych  firm  i  instytucji.  Innym  elementem  poprawiającym  prowadzenia  działań  na 

terenie powiat są podpisane umowy ze specjalistami, których umiejętności będą przydatne 

podczas prowadzonych działań o znacznych rozmiarach (zakres hydrologii wodnej oraz 

ochrony obiektów zabytkowych).

W  2006  r.  na  terenie  powiatu  sandomierskiego  jednostki  Państwowej  Straży 

Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych wyjeżdżały  794 razy, w tym 277 razy do 

pożarów, 495 do miejscowych zagrożeń, a 22 razy były to alarmy fałszywe.

Analizując lata 2005 i 2006 obserwuje się wzrost pożarów i alarmów fałszywych 

przy jednoczesnym spadku miejscowych zagrożeń.

Centrum  Powiadamiania  Ratunkowego  powiatu  sandomierskiego  realizuje  zadania 

zintegrowanego systemu kierowania działalnością operacyjną jednostek organizacyjnych 

wchodzących w skład Systemu Ratowniczego w zakresie:

a) przyjmowania, ewidencjonowania i analizowania oraz przekazywania do Wojewódzkiego 

Stanowiska Koordynacji  i  Ratownictwa (WSKR) bieżących  i  okresowych meldunków  

o  zagrożeniach  i  innych  zdarzeniach  wymagających  podjęcia  działań  przez  jednostki 

systemu ratowniczego,

b) dysponowania  sił  i  środków  straży  pożarnych,  pogotowia  ratunkowego  oraz 

powiadamianie służb specjalistycznych przewidzianych do współdziałania przy likwidacji 

pożarów  oraz  skutków  miejscowych  zagrożeń  oraz  innych  zdarzeń  wymagających 

interwencji służb ratowniczych z zachowaniem przyjętych procedur działania,

c) utrzymywania stałej łączności z jednostkami biorącymi udział w akcjach ratowniczych  

i z jednostkami nadrzędnymi,

d) koordynacji  i  współdziałania  z  dowódcą akcji  lub koordynatorem medycznych  działań 

ratowniczych  w zakresie  przekazywania  informacji  i  danych  niezbędnych  do  podjęcia 

zamiaru taktycznego,

e) śledzenia  przebiegu  akcji  ratowniczej  w  aspekcie  jej  rozwoju  oraz  zapewnienie 

niezbędnych sił i środków do jej przeprowadzenia, z równoczesnym współdziałaniem ze 

Szpitalnym  Oddziałem  Ratunkowym,  innymi  grupami  i  formacjami  ratowniczymi 

realizującymi także zadania w zakresie ochrony ludności,

f) uruchamiania i realizacji postanowień planów ratowniczych, 

g) powiadamiania  przełożonych  oraz  władz samorządowych  o zdarzeniach  powstałych  na 

terenie powiatu,
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h) dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń powstałych 

na terenie powiatu i wg potrzeb w najbliższym sąsiedztwie powiatu,

i) współdziałanie i informowanie służby dyspozytorskiej  Pogotowia Ratunkowego, Policji 

podczas zaistniałych zdarzeń,

j) oceniania gotowości systemu ratowniczego do podjęcia działań ratowniczych,  ustalanie 

konieczności  wspomagania  powiatowego systemu ratowniczego poprzez  wprowadzanie 

stanów  podwyższonej  gotowości,  alarmowanie  odwodów  operacyjnych  i  personelu 

wspomagającego  (specjalistów branżowych)  oraz  zgłaszania  do  jednostek  nadrzędnych 

potrzeb użycia sił i środków ratowniczych spoza terenu powiatu,

k) prowadzenia i aktualizowania Danych Operacyjnych, w tym dokumentacji operacyjnej.

Centrum  Powiadamiania  Ratunkowego  utworzono  i  funkcjonuje  na  podstawie 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a realizacja zadań wynikających z ww. 

ustawy była  w miesiącu  sierpniu  2006 roku przedmiotem szczegółowej  kontroli  przez 

NIK. Przyjęte  rozwiązania  i  zasady funkcjonowania CPR zostały pozytywnie  ocenione 

przez kontrolującego inspektora NIK. 

W  świetle  nowej  ustawy  o  Państwowym  Ratownictwie  Medycznym  z  dnia  

8 września 2006 r. (Dz. U. z 2006, Nr 191, poz. 1410) Starostwo Powiatowe nie jest już 

jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Cały  teren  powiatu  sandomierskiego  chroniony  jest  siłami  44  jednostek  OSP  typu  S.  

W większości są to jednostki posiadające samochody średnie i ciężkie. Z analiz i statystyk 

wynika, że około 50% zdarzeń jest likwidowana przez jednostki OSP, w szczególności 

jednostki  włączone  do  KSRG.  Na  terenie  powiatu  sandomierskiego  występują  gminy, 

które wprowadziły do systemu po jednej jednostce OSP (gmina Obrazów oraz Miasto  

i Gmina Zawichost).

Świętokrzyski  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  Rejonowy Odział  w Sandomierzu w 

zakresie  poprawy  warunków  bezpieczeństwa  powodziowego  na  terenie  powiatu 

sandomierskiego  opracował  i  zrealizował  program inwestycyjny  na  lata  2002 –  2004. 

Realizacja  tego  programu  była  finansowana  ze  środków  PHARE,  EBI  i  budżetu 

Wojewody.

Niemniej  jednak w 2006 roku dokonano remontu  lewego wału  rzeki  Wisły  na 

odcinku Łążek – Otoka na długości  300 mb o wartości  259 tys. zł.  Rozpoczęto również 

budowę magazynu przeciwpowodziowego w miejscowości Kępa Chwałowska na terenie 

gminy  Dwikozy,  który  będzie  obsługiwał  gminy  nadwiślańskie  z  terenu  powiatu 

sandomierskiego  i  opatowskiego.  Dotychczas  na  ten cel  wydatkowano kwotę w wys.  
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1020  tys.  zł,  a  całość  inwestycji,  która  zostanie  ukończona  w  2007  roku  wyniesie  

2709 tys. zł.  Dodatkowo w Kępie Chwałowskiej wyremontowano wodomistrzówkę, na 

którą to inwestycję wydatkowano kwotę 31,5 tys. zł.

Oprócz  realizowanego  programu  inwestycyjnego,  w  ramach  nadzoru  nad 

utrzymaniem  urządzeń  służących  do  ochrony  przeciwpowodziowej,  przeprowadzono 

wiosenny  przegląd  tych  urządzeń  a  wnioski  posłużyły  do  zaplanowania  

i skorygowania najpilniejszych prac konserwacyjnych na 2006 rok, i tak:

 przeprowadzono  konserwację  uregulowanych  rzek,  w  tym:  konserwację  rzeki 

Atramentówki na długości 760 metrów oraz dokonano konserwacji mostu drewnianego na 

Strudze Doraz w miejscowości Bożydar gm. Dwikozy na łączną kwotę w wys. 21,5 tys. zł,

 usunięto  szkody  powodziowe  na  rzece  Koprzywiance  w  miejscowościach  Niedźwice, 

Koprzywnica  i  Bazów  gm.  Łoniów  oraz  dokonano  jej  konserwacji  w  miejscowości 

Skwirzowa gm. Łoniów na łączną długość 1,9 km i wartość 77,5 tys. zł,

 w dalszym ciągu usuwano skutki powodzi na rzece Wiśle na odcinku Piotrowice – Linów 

na odcinku 230 metrów, a także usunięto zakrzaczenia na prawym wale rzeki Wisły za 

Hutą Szkła na odcinku 1,4 km na łączną kwotę 16,8 tys. zł,

 wykonywano bieżące remonty przepompowni /wymiana uszkodzonego rurociągu, remont 

pompy  i  krat  wlotowych,  montaż  transformatora  olejowego/  na  łączną  wartość  

54,8 tys. zł.

W  2006  roku  na  terenie  powiatu  sandomierskiego  zrealizowano  program 

„Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2006 r.”, w ramach którego dokonano wykaszania  

i  wygrabiania  porostów z  korpusu wału.  Łącznie  w programie  wzięło  udział  41  osób 

bezrobotnych, które wykosiły i wygrabiły 25,28 km wałów o powierzchni 574725 m2,  

a łączny koszt programu wyniósł 100,7 tys. zł.

Stan  zaopatrzenia  2  magazynów  przeciwpowodziowych  na  terenie  powiatu 

sandomierskiego  tj.  w  Sandomierzu  i  Grabinie,  w  niezbędne  do  prowadzenia  akcji 

powodziowej worki wynosi 38 269 szt. w Sandomierzu i 30 000 szt. w Grabinie,  oraz 

około 225 szt. pochodni.

Przyjęty  i  zrealizowany  program  inwestycyjny  mający  na  celu  poprawę 

bezpieczeństwa  powodziowego  społeczeństwa  powiatu  sandomierskiego  pozwolił  na 

poprawę stanu technicznego ponad 29 km wałów przeciwpowodziowych.
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Realizując  zadania  przyjęte  w  harmonogramie  wykonawczym  w  zakresie  przeciwdziałania 

zagrożeniom  epidemiologicznym  społeczeństwa  powiatu  sandomierskiego,  Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w 2006 roku szczególną uwagę zwracał na:

Nadzorowanie  przestrzegania  standardów  higienicznych  w  zakładach  pracy  i  obiektach 

użyteczności publicznej.

Działania Inspekcji Sanitarnej w roku 2006 dążyły do zmniejszenia powstawania 

chorób zawodowych mających związek przyczynowo-skutkowy z wykonywaną pracą.

Jednym z podstawowych zadań Inspekcji Sanitarnej w 2006 roku było zwrócenie 

uwagi  na  ochronę pracowników przed ryzykiem związanym z  ekspozycją  na  czynniki 

biologiczne  w  środowisku  pracy.  Ekspozycja  na  szkodliwe  czynniki  biologiczne  

w środowisku pracy zaliczane do grupy 2 i 3 występuje najczęściej w służbie zdrowia,  

w przemyśle  spożywczym  i  gospodarce  ściekami  i  odpadami.  Wzmożono  nadzór  nad 

zakładami służby zdrowia, gospodarki ściekami i odpadami. W zakładach tych szczególną 

uwagę zwracano na:

 profilaktykę lekarską,

 wyposażenie pracowników odzież roboczą i ochronną,

 ewidencję  prac  i  pracowników  mających  kontakt  ze  szkodliwymi  czynnikami 

biologicznymi.

Nadzorem  objęto  również  podmioty  gospodarcze  zajmujące  się  stosowaniem, 

magazynowaniem, dystrybucją substancji i preparatów chemicznych, w tym prekursorów 

narkotykowych.  W  czasie  kontroli  sprawdzano  aktualność  zaświadczeń  lekarskich, 

wyposażenie  

w odzież  roboczą ochronną,  zapoznanie pracowników z oceną ryzyka  zawodowego na 

stanowisku pracy oraz z  wynikami  badań środowiskowych czynników szkodliwych na 

stanowisku pracy.

Ponadto  zwracano  uwagę  na  stan  sanitarno  –  techniczny  pomieszczeń 

produkcyjnych, technologicznych i sanitarno – socjalnych.

Przeprowadzane  kontrole  wykazały,  że  pracownicy  posiadają  aktualne 

zaświadczenia  lekarskie,  podpisane  przez  lekarzy  uprawnionych,  pracują  w  odzieży 

roboczej  i  ochronnej,  zapoznani  są  z  wynikami  badań  środowiskowych  czynników 

szkodliwych  na  stanowiskach  pracy,  zaznajomieni  są  z  oceną  ryzyka  zawodowego na 

stanowiskach pracy. Ponadto pracownicy posiadają możliwość korzystania z pomieszczeń 

sanitarno - socjalnych wyposażonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Kontrola urządzeń do zaopatrywania w wodę i ocena jakości wody do spożycia przez ludzi.

Źródłem informacji  o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest  

w  szczególności  państwowy  monitoring  kontrolny  i  przeglądowy  stanowiący  system 

prowadzonych  badań,  ocen  i  prognoz  stanu  jakości  wody  oraz  gromadzenia, 

przetwarzania, weryfikowania i rozpowszechniania informacji w tym zakresie.

Badania wody z urządzeń wodnych są podstawą dokonywanej  corocznie  oceny 

stanu jakości wód podziemnych na terenie naszego działania.

Monitoring  badawczy  przeprowadzany  jest  tam,  gdzie  nie  jest  znany  powód 

występujących przekroczeń i według dotychczasowych wyników badań woda jest dobra, a 

także w celu ewentualnego określenia wielkości przypadkowego zanieczyszczenia. Celem 

monitorowania  jest  regularne  przekazywanie  informacji  o  organoleptycznej, 

fizykochemicznej, mikrobiologicznej jakości wody dostarczanej do spożycia przez ludzi, 

jak  również  informacji  o  skutecznym  uzdatnianiu  wody  w  przypadku,  gdy  jest  ono 

stosowane,  w celu  ustalenia,  czy woda przeznaczona  do spożycia  przez  ludzi  spełnia 

odpowiednie wartości parametryczne ustanowione w odpowiednich przepisach.

Program monitoringu wód podziemnych w roku 2006 stanowił kontynuację badań 

z  roku  2005  i  obejmował  kontrolę  jakości  wody  prowadzoną  w  83  punktach  poboru 

próbek wody do spożycia. 

W roku 2006 badaniami monitoringowymi objęto 26 wodociągów oraz 2 studnie 

publiczne.  Wykonano  ogółem  156  badań  laboratoryjnych  jakości  wody  w  zakresie 

organoleptycznym, fizykochemicznym i bakteriologicznym. Analizy laboratoryjne zostały 

wykonane:  w zakresie  podstawowym przez  Oddział  Laboratoryjny Pracownię  Badania 

Wody  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Sandomierzu,  natomiast  

w zakresie rozszerzonym przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Środowiska 

Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Kielcach.  Uzyskane  wyniki 

przetworzono  przy  zastosowaniu  programu  komputerowego  WODA EXCEL oceniając 

jakość  wody  dla  poszczególnych  wodociągów.  W  2006  r.  jak  w  poprzednim  roku 

najczęściej stwierdzano zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia przez:

• żelazo i mangan, które stanowią zanieczyszczenie typowo geogeniczne,

• związki azotu (azotany), które są zanieczyszczeniem antropogenicznym,

• inne zanieczyszczenia to: podwyższone wskaźniki mętności, barwy i amoniaku.

Zaopatrzenie ludności w wodę o dobrej jakości z roku na rok polepsza się z uwagi 

na  to,  iż  coraz  więcej  konsumentów  korzysta  z  wody  z  wodociągów  objętych 

monitoringiem, gdzie badana woda jest w miarę dobra, a wodociągi podające złą wodę 

sukcesywnie  wyłączane  są  z  eksploatacji.  W  celu  ochrony  wód  podziemnych 
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stanowiących źródło zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia przeprowadzano kontrole 

sanitarne urządzeń do ujmowania, gromadzenia oraz przesyłania wody do konsumentów 

mając na uwadze następujące zagadnienia:

 uregulowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  w strefie  ochrony sanitarnej  bezpośredniej  

i pośredniej ujęcia wody,

 wpływ terenów rolniczych (nawożenia) na jakość wody,

 prawidłowość zabezpieczenia ujęć wody przed dostępem osób postronnych w warunkach 

pokojowych oraz w przypadku zagrożenia bioterroryzmem, 

 prawidłowość eksploatacji urządzeń wodnych.

W oparciu  o  zgromadzone,  przeanalizowane  i  zweryfikowane  dane  wydawano 

postanowienia  o  jakości  wody.  Na  bieżąco  informowano  władze  samorządowe  

i  konsumentów  o  jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia.  Problemy  związane  

z  pogorszeniem  się  jakości  wody,  a  w  szczególności  stwierdzone  skażenia 

bakteriologiczne wody jak również interwencje konsumentów na jej złą jakość traktowane 

są  przez  Inspekcję  Sanitarną  priorytetowo  i  natychmiast  rozwiązywane  w  celu 

wyeliminowania  ryzyka  zdrowotnego  z  tym  związanego.  Wyegzekwowano  od 

producentów wody podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych w przypadku 

wystąpienia zagrożeń związanych ze skażeniem wody mając na uwadze zminimalizowanie 

narażenia konsumentów.

Ochrona zdrowotna konsumentów dla Inspekcji Sanitarnej jest celem nadrzędnym , 

w związku z czym na producentów wody nakładano obowiązek informowania wszystkich 

zainteresowanych  o  planowanych  i  nieplanowanych  przerwach  w  dostawie  wody 

spowodowanych awariami lub pogorszeniem się jej jakości.

Podczas przeprowadzonych kontroli systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia 

zwracano uwagę eksploatatorom wodociągów, iż każdy element takiego systemu – źródło 

wody,  urządzania do uzdatniania,  magazynowania i dystrybucji  – muszą funkcjonować 

bez  ryzyka  uszkodzenia.  Przypominano  również,  że  w  myśl  zasady  zbiorowego 

zaopatrzenia  w  wodę  na  jednostce  odpowiedzialnej  ciąży  obowiązek  dostarczenia 

konsumentom wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem, w sposób ciągły 

i niezawodny oraz zapewnienie należytej jej jakości.

Ocena jakości zdrowotnej  środków spożywczych, warunków produkcji i obrotu oraz sposobu 

żywienia.

Do  badań  laboratoryjnych  w  celu  oceny  jakości  zdrowotnej  produkowanych  

i  znajdujących  się  w  obrocie  środków  spożywczych  oraz  materiałów  i  wyrobów  do 
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kontaktu  z  żywnością  pobrano  ogółem  177  prób,  w  tym  119  do  badań 

mikrobiologicznych. W ramach badań chemicznych oceniane były następujące parametry: 

zanieczyszczenia  metalami  szkodliwymi  dla  zdrowia,  pozostałości  pestycydów, 

zanieczyszczenia  azotanami,  mikotoksyny,  zawartość substancji  dodatkowych,  skażenia 

promieniotwórcze,  badania  materiałów  i  wyrobów  przeznaczonych  do  kontaktu  

z  żywnością,  obecność  organizmów  modyfikowanych  oraz  identyfikacji  modyfikacji 

genetycznej  GMO,  parametry  czystości  substancji  dodatkowych  i  substancji 

pomagających w przetwarzaniu, histamina, jod w soli kuchennej, WWA (benzo[a]piren), 

akryloamid, zanieczyszczenia 3-MCPD (3 monochloropropano-1,2-diolu).

Ponadto oceniane były inne parametry jak: znakowanie, jakość organoleptyczna, 

zanieczyszczenia biologiczne, zanieczyszczenia fizyczne.

W  odniesieniu  do  roku  ubiegłego  obserwuje  się  poprawę  jakości  zdrowotnej 

środków  spożywczych.  W  przypadku  środków  spożywczych  nietrwałych 

mikrobiologicznie jest to efekt poprawy kontroli wewnętrznej w zakładach, szczególnie  

w zakresie przestrzegania łańcucha chłodniczego oraz zasad dobrej praktyki higienicznej 

GHP.  W nadzorowanych  zakładach  przeprowadzono  ogółem 740 kontroli  sanitarnych. 

Podczas przeprowadzonych kontroli 6 zakładów (2 zakłady małej gastronomii i 4 sklepy 

spożywcze) zostało ocenionych jako niezgodne z wymaganiami.

Ponadto,  w  związku  z  otrzymywanymi  powiadomieniami  w  ramach  systemu 

wczesnego  ostrzegania  o  niebezpiecznych  produktach  żywnościowych  oraz  środkach 

żywienia  zwierząt  RASFF  podejmowano  działania  mające  na  celu  sprawdzenie  czy  

w obrocie nie ma środków spożywczych o nieprawidłowej jakości zdrowotnej.

W odniesieniu do roku ubiegłego stwierdzono poprawę w zakresie opracowywania 

i wdrażania w zakładach instrukcji  dobrej praktyki  higienicznej  GHP i dobrej praktyki 

produkcyjnej GMP.

Nadzór  nad  uodpornieniem  ludności  przeciwko  chorobom  zakaźnym,  realizacją  programu 

szczepień ochronnych oraz propagowanie uodpornienia drogą szczepień.

Szczepienia  ochronne  są  jedną  z  podstawowych  metod  profilaktyki  chorób 

zakaźnych.  Wieloletnie  szczepienia  ochronne  stosowane  masowo  przyczyniły  się   do 

eliminacji  wielu  chorób  zakaźnych  np.  poliomyelitis,  błonicy,  odry  oraz  do  poprawy 

sytuacji  epidemiologicznej tężca, różyczki, krztuśca. 

Po  zaszczepieniu,  co  najmniej  90%  ogółu  populacji  oprócz  odporności 

indywidualnej  u osób szczepionych uzyskuje się odporność grupową tzw. populacyjną. 
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Tak wysoki odsetek osób uodpornionych powoduje zmniejszenie liczby osób, które mogą 

być potencjalnym źródłem zakażenia.

W roku 2006 Inspekcja Sanitarna kontynuowała na terenie  powiatu nadzór nad 

realizacją  obowiązującego  Programu  Szczepień  Ochronnych.  W  ramach  bieżącego 

nadzoru  nad  realizacją  obowiązkowych  szczepień  we  wszystkich  placówkach  służby 

zdrowia  oraz  w  gabinetach  medycznych  w  szkołach  kontrolowano  wykonawstwo 

szczepień ochronnych.

Przeprowadzane  analizy  wykazały,  iż  na  terenie  powiatu  wykonawstwo 

obowiązkowych  szczepień  ochronnych  utrzymuje  się  na  wysokim  poziomie,  powyżej 

95%.  W  roku  ubiegłym  Państwowa  inspekcja  Sanitarna  wystosowała  13  pism 

interwencyjnych  do  osób  uchylających  się  od  obowiązujących  szczepień,  w  wyniku 

których do szczepienia zgłosiło się 9 dzieci.

W roku  ubiegłym  nadzorowano  szczepienia  przeciwko  wściekliźnie  u  35  osób 

narażonych na pokąsania przez zwierzęta nieznane.

Monitorowanie  sytuacji  epidemiologicznej  chorób zakaźnych  w celu  ukierunkowania  działań 

przeciwepidemicznych.

Sytuację  epidemiologiczną  chorób  zakaźnych  objętych  obowiązkiem zgłaszania 

monitorowano  na  podstawie  zawiadomień  o  rozpoznaniu  (podejrzeniu)  zachorowań na 

chorobę  zakaźną  otrzymywanych  od  lekarzy  oraz  zgłoszeń  dodatnich  wyników  badań 

laboratoryjnych  w  kierunku  biologicznych  czynników  chorobotwórczych  z  ośrodków 

diagnostycznych.

W ramach nadzoru nad wybranymi chorobami zakaźnymi:

• prowadzono stałą analizę zachorowań mającą na celu wczesne wykrywanie i zwalczanie 

szczególnie  niebezpiecznych  chorób  zakaźnych,  które  mogą  potencjalnie  zostać 

zawleczone  do  Polski  lub  być  skutkiem  celowego  rozprzestrzeniania  czynników 

chorobotwórczych,

• przeprowadzano dochodzenia  epidemiologiczne  mające na celu wykrycie  źródeł  i  dróg 

szerzenia się określonych chorób,

• od osób z kontaktu z chorymi na określone choroby zakaźne pobierano próby materiałów 

do  badań  laboratoryjnych  w  celu  wykrycia  osób  zakażonych  w  otoczeniu.  Od 

ozdrowieńców  po  salmonellozie  oraz  osób  leczonych  po  wykryciu  nosicielstwa 

meningokoków pobierano próby do badań kontrolnych,

• udzielano instruktażu dotyczącego postępowania przeciwepidemicznego w środowiskach 

osób chorych na określone choroby zakaźne (w około 330 przypadkach),
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• kontynuowano współpracę z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie zapobiegania chorobom 

odzwierzęcym.

W  ramach  monitoringu  sytuacji  epidemiologicznej  chorób  zakaźnych  w  2006  r. 

przeprowadzano  kontrole  sanitarne  obiektów  służby  zdrowia  oraz  kontrole  cykli 

sterylizacji  w  urządzeniach  do  wyjaławiania  narzędzi  oraz  sprzętu  medycznego 

wielorazowego użytku.

Szczególną  uwagę  zwracano  na  profilaktykę  zakażeń  zakładowych  poprzez 

przestrzeganie  procedur  higieniczno-sanitarnych  w  placówkach  ochrony  zdrowia. 

Stosowanie  przez  personel  medyczny  tych  procedur  ma  ogromne  znaczenie  

w  zapobieganiu  zakażeniom  krwiopochodnym.  Liczba  wykrytych  zakażeń 

krwiopochodnymi  wirusami  zapalenia  wątroby  w  2006  r.  w  stosunku  do  roku  2005 

wzrosła o 4 przypadki. W 2006 r. rozpoznano: 5 przypadków przewlekłego WZW typ B 

(w 2005r. – 10 przyp.) i 16 przypadków WZW typ C ( w 2005r. – 7 przyp.). W 2006 r. na 

terenie powiatu sandomierskiego zarejestrowano tylko 1 przypadek ostrej postaci WZW 

typu C.

Organizowanie badań profilaktycznych w zakresie mikrobiologii i parazytologii.

Wykonano: 

• 98 badań w kierunku Salmonella i Schigella od osób chorych,

• 42 badania  od dzieci chorych do lat 2-ch w kierunku Salmonella, Shigella, Escherichia coli,  

Proteus, Klebsiella, Pseudomonas,

• 292 badania w kierunku Salmonella i Shigella od osób ze styczności ze źródłem zakażenia, 

ozdrowieńców  i  nosicieli  w  tym  56  badań  od  osób  z  zatrucia  pokarmowego  

z terenu powiatu opatowskiego,

• w  ramach  profilaktyki  nosicielstwa  Salmonella  i  Shigella  wykonano  2446  badań  do 

książeczek zdrowia.

Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych w celu przerwania łańcucha zakażeń.

Opracowanie ogniska choroby zakaźnej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa  

w zakresie  tej  choroby  w otoczeniu  osoby chorej  lub  zakażonej.  W ognisku choroby 

zakaźnej  przeprowadzane  jest  epidemiologiczne  dochodzenie  tj.  ustalenie  przyczyny, 

źródła  oraz  mechanizmu  wystąpienia  zachorowania  w  celu  zapewnienia  skutecznej 

likwidacji tego ogniska. Polega na:
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• ustaleniu w trakcie przeprowadzanego wywiadu epidemiologicznego rezerwuaru zarazka, 

okresu wylęgania choroby, źródła zakażenia, drogi szerzenia się, wrót zakażenia, okresu 

zaraźliwości (badania kontrolne po przeprowadzonym leczeniu),

• określeniu populacji osób zakażonych i podatnych na zakażenie z uwzględnieniem wieku 

oraz płci, występowania geograficznego i czasowego (poprzez wykonanie badań u osób 

narażonych na zakażenie, ocenę stanu uodpornienia osób z kontaktu),

• unieszkodliwieniu  źródła  zakażenia  i  przecięciu  dróg szerzenia  (np.  nadzór  lekarsko – 

pielęgniarski, nadzór epidemiologiczny, izolacja osoby zakażonej/podejrzanej o zakażenie 

i dezynfekcja końcowa w ognisku),

• zwiększeniu  odporności  u  osób  wrażliwych  na  zakażenie  (skierowanie  na  szczepienia 

przeciwko określonej chorobie zakaźnej),

• udzieleniu  instruktażu  w  zakresie  profilaktyki  zakażeń  i  postępowania 

przeciwepidemicznego w ognisku,

• nawiązaniu współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w przypadku wystąpienia 

choroby odzwierzęcej w celu dokonania oceny stopnia zagrożenia ludności zwierzęcym 

źródłem zakażenia i podjęcia skutecznych wspólnych działań.

W celu przerwania łańcucha zakażeń opracowano 335 ognisk chorób zakaźnych. 

W związku z tym:

- skierowano pod nadzór lekarsko-pielęgniarski 26 środowisk domowych osób zakażonych 

wirusami WZW, 1 środowisko chorej na chorobę meningokokową i 1 środowisko osoby 

podejrzanej o chorobę meningokokową (łącznie pobrano i dostarczono do laboratorium w 

WSSE Kielce 17 prób wymazów z nosogardzieli),  1 środowisko dziecka podejrzanego  

o ostre porażenie wiotkie (pobrano i dostarczono do laboratorium w WSSE Kielce 6 prób 

kału),

- wykonano w ramach nadzoru 106 badań kontrolnych u osób po przebytej salmonelozie lub 

wykrytym nosicielstwie pałeczek Salmonella, 

- nadzorowano szczepienia przeciwko wściekliźnie 35 osób narażonych na pokąsania przez 

zwierzęta nieznane.

Aby  eliminować  jakiekolwiek  ogniska  zagrożenia  wścieklizną,  Powiatowy 

Inspektorat  Weterynarii  w  2006  roku  przeprowadził  dwukrotne  szczepienia  doustne 

przeciwko  wściekliźnie  lisów  wolno  żyjących,  a  także  zaszczepiono  przeciwko  tej 

chorobie 7112 sztuk psów i 20 kotów. W związku z pogryzieniami ludzi przeprowadzono 

110 obserwacji  zwierząt  w kierunku wścieklizny.  Na podkreślenie  zasługuje  fakt,  że  

w  2006  roku  na  obszarze  naszego  powiatu  nie  zanotowano  ani  jednego  ogniska  tej 

choroby.
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Powiatowy  Inspektorat  Weterynarii  podejmował  działania  mające  na  celu 

właściwe zagospodarowanie zwłok padłych zwierząt, co doprowadziło do uregulowania 

powyższej kwestii. W 2006 r. poddano utylizacji i badaniu w kierunku BSE 59 szt. bydła 

z terenu powiatu sandomierskiego.

Prowadzenie  działalności  oświatowo –  zdrowotnej  w  kierunku  zapobiegania  występowaniu 

chorób zakaźnych.

W  dwóch  zakładach  produkujących  żywność  kontynuowano  program  

pt.  „Profilaktyka  WZWA w zakładach  produkujących  i  wprowadzających  żywność  do 

obrotu”,  realizacja  którego  miała  na  celu  zwiększenie  ochrony  zdrowia  konsumenta 

poprzez  bezpieczną  produkcję  i  dystrybucję  żywności.  Pracodawcy  partycypowali  

w kosztach szczepionki przeciw WZW typ A i WZW typ B u 25 osób. 

W  16  przedszkolach  kontynuowano  realizację  „Przedszkolnego  Programu 

Profilaktyki  WZW  A”.  Placówkom  realizującym  program  wydawano  materiały 

edukacyjne. Poprzez lokalne media informowano mieszkańców powiatu sandomierskiego 

o możliwości skorzystania z ogólnopolskiej akcji promocyjnych szczepień WZW A i B 

w trakcie trwania „Żółtego Tygodnia”.

W ramach  akcji  letniej  do  palcówek  wypoczynku  letniego  dzieci  i  młodzieży, 

lokalnych mediów, biur podróży, klubu z dyskoteką przekazywano materiały oświatowe 

na  temat  zapobiegania  szerzeniu  chorób  zakaźnych  (zatruć  pokarmowych,  sepsy 

menigokokowej, chorób pasożytniczych).

Na  początku  2006  roku  w związku  z  istniejącym  zagrożeniem  wystąpienia  na 

terenie  powiatu  przypadków  ptasiej  grypy  (wirus  H5N1)  –  przeprowadzono  akcję 

edukacyjną  dla  dzieci,  młodzieży  i  ich  rodzin.  W ramach  tej  akcji  przeprowadzono 7 

szkoleń.

Dzięki uchwalonemu i wdrożonemu w życie „Powiatowemu Programowi Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” było możliwe 

zainteresowanie dużej ilości instytucji w program poprawy szeroko rozumianego ładu, porządku 

i  bezpieczeństwa  publicznego.  Szczególny  nacisk  jest  kładziony  na  akcję  edukacyjno  – 

profilaktyczną skierowaną do dzieci i młodzieży oraz organizację i zagospodarowanie ich czasu 

wolnego.  Po przeprowadzeniu tej  akcji  udało się dotrzeć do świadomości  większości dzieci  

i  młodzieży  szkolnej  z  pełną  informacją  nt.  szkodliwości  palenia  papierosów,  używania 

alkoholu,  zagrożenia  narkomanią,  radzenia  sobie  ze  stresem,  trudnościami,  przemocy 
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rówieśniczej  i  w  rodzinie,  a  także  zagrożenia  sektami.  Dzięki  zrozumieniu  wielu  instytucji, 

organizacji społecznych i samego społeczeństwa było możliwe osiągnięcie założonych celów. 

Ponadto w realizacji  tego programu wiele  uwagi,  działań  i  poczynań  inwestycyjnych 

ukierunkowano  na  zdecydowaną  poprawę  bezpieczeństwa  pożarowego,  powodziowego, 

sanitarnego i weterynaryjnego powiatu sandomierskiego.

Należy podkreślić, że na wypadek zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia i ewentualnie 

powstałych  klęsk  żywiołowych,  organizacją  i  koordynacją  działań  ratowniczych  zajmuje  się 

Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego.

Sandomierz, styczeń 2007 rok       Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Stanisław Masternak
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	Rok 2006 był drugim rokiem realizowania przez Policję naszego regionu nowej Strategii Rozwoju Policji Świętokrzyskiej na lata 2005 – 2010, która została stworzona w oparciu 
o misję świętokrzyskiej Policji, cyt.:
	W 2006 roku przestępczość na terenie powiatu sandomierskiego występowała 
w kategoriach jak w latach poprzednich. Przeważała drobna przestępczość pospolita przeciwko mieniu, głównie kradzieże rzeczy cudzej, kradzieże z włamaniem, rozboje 
i wymuszenia rozbójnicze, uszkodzenia mienia, bójki i pobicia, kradzieże samochodów. Przestępstwa te stanowiły ok. 34,2 % wszystkich przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu sandomierskiego.
	W analizowanym okresie jednym z głównych priorytetów pracy sandomierskiej Policji było uczynienie służb zewnętrznych bardziej widocznymi i skuteczniejszymi. Wynikało to z przyjętych założeń strategii policji świętokrzyskiej oraz programów operacyjnych. Służby prewencyjne realizowały priorytetowe cele, tj.: zwiększenie liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej, dyslokowanie służb w oparciu o wyznaczone strefy bezpieczeństwa, a więc w miejsca najbardziej zagrożone, utrzymywanie wysokiej liczby patroli pieszych oraz właściwy stosunek do obywateli przy jednoczesnym reagowaniu na wszelkiego rodzaju naruszenia prawa.
	Policjanci pionu prewencyjnego podejmowali liczne działania zapobiegawcze w ramach prewencji kryminalnej poprzez działalność edukacyjną i profilaktyczną.
	Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sandomierski” wraz z Komendą Powiatową Policji 
i PSP, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Parafiami Rzymsko – Katolickimi, Urzędami Gmin, Kierownictwami Szkół, Komendą Hufca ZHP, Sandomierską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wydziałami Starostwa Powiatowego kontynuowało realizację programu cząstkowego „Bezpieczny Powiat Sandomierski” stanowiący integralną część „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.
	W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu podejmowane były działania profilaktyczne w celu zapobiegania niedostosowania społecznego i demoralizacji młodzieży. Odbywało się to poprzez systematyczne obserwacje zachowań uczniów, rozpoznawanie ich warunków życia, reagowanie na naruszenie przez uczniów norm społecznych, ustalenie przyczyn nagannego zachowania oraz stosowanie odpowiednich środków wychowawczych. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście odbywały się zajęcia profilaktyczne polegające na przeciwdziałaniu uzależnieniom, agresji i przemocy. Duży nacisk położono na współpracę z Sądami i jednostkami pomocy społecznej. W II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu przeprowadzono anonimowe ankiety wśród uczniów na temat przemocy, zagrożeń agresją, kontaktów ze środkami odurzającymi i uzależniającymi. Szkoła nawiązała ścisłą współpracę z Komendą Powiatową Policji Wydziałem ds. nieletnich, specjalistami do walk z narkotykami i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sandomierzu. Odbyło się szkolenie nauczycieli przeprowadzone przez policję na temat sposobów rozpoznawania czynników ryzyka wystąpienia zagrożeń agresją. Od września 2006 roku na ½ etatu jest zatrudniony pedagog szkolny, który przeprowadził cykl spotkań zarówno z uczniami jak i rodzicami. W Bursie Szkolnej w dniu 26 listopada 2006 r. zorganizowano konferencję nt. „Bezpieczeństwo w placówkach opiekuńczo – wychowawczych”. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy burs z woj. świętokrzyskiego, wychowawcy, Dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego, przedstawiciele KPP w Sandomierzu oraz Sędzia Sądu Rodzinnego i dla Nieletnich w Sandomierzu. Organizowane były również spotkania ze specjalistami, np. Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego zorganizowała spotkania 
z ginekologiem Panią dr Z. Zawadzką nt. „Niebezpieczeństwa wczesnej inicjacji seksualnej”. W Zespole Szkół Spożywczych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną i Starostwem Powiatowym w Sandomierzu realizowano programy profilaktyki zdrowia: Program Profilaktyki Raka Piersi, czerwona wstążeczka – profilaktyka HIV, AIDS, program dla maturzystów – stres pod kontrolą. Natomiast 
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zorganizowano dla uczniów klas pierwszych spotkania ze specjalistą ds. nieletnich nt. odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, konsekwencji prawnych posiadania i handlu narkotykami oraz odpowiedzialności nieletnich za używanie alkoholu. W II LO zorganizowano wspólne szkolenia nauczycieli i przedstawicieli rodziców ze wszystkich klas celem pozyskiwania sojuszników do walk z zagrożeniami czyhającymi na uczniów – dzieci. Szkolenie przeprowadzone przez specjalistów, edukatorów zewnętrznych zakończyło się wypracowaniem umowy, paktu między rodzicami a nauczycielami dotyczącego wzajemnych oczekiwań i zobowiązań.
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sandomierzu w 2006 roku prowadziła zajęcia warsztatowe oraz spotkania tematyczne z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami 
i rodzicami.
	W 2006 roku Starostwo Powiatowe w Sandomierzu w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w I LO w Sandomierzu dofinansowało zakup fantoma do przeprowadzania szkolenia młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
	Przedmiotem działalności Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest m.in. działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez prowadzenie działalności społecznej, oświatowej 
i kulturalnej na rzecz członków i ich rodzin lub odpłatnie na rzecz innych osób.
	Wiele czasu, uwagi na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży poświęcił Sandomierski Hufiec ZHP, który swym zasięgiem działania obejmuje gminy – Sandomierz, Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost, Tarłów, Annopol i Ożarów. Stan liczebny hufca według danych spisowych na dzień 31 stycznia 2006 roku, to 344 członków działających w 11 gromadach zuchowych, 5 drużynach harcerskich, 2 drużynach starszoharcerskich, 2 drużynach wielopoziomowych, 1 drużynie wędrowniczej, 1 Hufcowym Kręgu Instruktorskim.
	Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sandomierski” w ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych współfinansowało i współorganizowało:
	W ramach kontynuacji programu cząstkowego „Bezpieczne drogi powiatu sandomierskiego” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych, zostało już zrealizowanych wiele zadań inwestycyjnych na terenie naszego powiatu.
	Celem zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa pożarowego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w okresie ostatnich kilku lat kładła duży nacisk na doposażanie służb ratowniczych w celu usprawnienia ich funkcjonowania. W roku 2006 Komenda Powiatowa PSP w Sandomierzu wzbogaciła się o:
	Operacyjny nadzór nad bezpieczeństwem powiatu sandomierskiego sprawowany jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu poprzez:
	Siłę Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w powiecie sandomierskim stanowią:
	Centrum Powiadamiania Ratunkowego powiatu sandomierskiego realizuje zadania zintegrowanego systemu kierowania działalnością operacyjną jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Systemu Ratowniczego w zakresie:
	Cały teren powiatu sandomierskiego chroniony jest siłami 44 jednostek OSP typu S. 
W większości są to jednostki posiadające samochody średnie i ciężkie. Z analiz i statystyk wynika, że około 50% zdarzeń jest likwidowana przez jednostki OSP, w szczególności jednostki włączone do KSRG. Na terenie powiatu sandomierskiego występują gminy, które wprowadziły do systemu po jednej jednostce OSP (gmina Obrazów oraz Miasto 
i Gmina Zawichost).
	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Odział w Sandomierzu w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu sandomierskiego opracował i zrealizował program inwestycyjny na lata 2002 – 2004. Realizacja tego programu była finansowana ze środków PHARE, EBI i budżetu Wojewody.
	Realizując zadania przyjęte w harmonogramie wykonawczym w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym społeczeństwa powiatu sandomierskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 2006 roku szczególną uwagę zwracał na:
	Nadzorowanie przestrzegania standardów higienicznych w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej.
	Kontrola urządzeń do zaopatrywania w wodę i ocena jakości wody do spożycia przez ludzi.
	Ocena jakości zdrowotnej środków spożywczych, warunków produkcji i obrotu oraz sposobu żywienia.
	Nadzór nad uodpornieniem ludności przeciwko chorobom zakaźnym, realizacją programu szczepień ochronnych oraz propagowanie uodpornienia drogą szczepień.
	Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w celu ukierunkowania działań przeciwepidemicznych.
	Organizowanie badań profilaktycznych w zakresie mikrobiologii i parazytologii.
	Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych w celu przerwania łańcucha zakażeń.
	Prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej w kierunku zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych.

