
Sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją

o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”

za 2007 rok.

I. Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku.

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  25/2006  Starosty  Sandomierskiego  z  dnia

28  grudnia  2006  roku  zmienionym Zarządzeniem Nr  1/2008  Starosty  Sandomierskiego  z  dnia

2 stycznia 2008 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 2007 roku zwołano 3 posiedzenia, i tak:

1. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 24 stycznia 2007 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 2006 rok, w którym 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  także  z  informacją  przygotowaną  przez 

Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej

w Sandomierzu, jak nowa ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym przekłada się 

na funkcjonowanie szpitala w Sandomierzu. Według Dyrektora nowa ustawa przygotowana 

została  na  wzór  amerykańsko –  angielski,  według  której  należy stworzyć  profesjonalne 

zespoły do ratowania ludzkiego życia z ratownikami medycznymi, a nie lekarzami, jak to 

czyniono do tej pory. Zgodnie z nową ustawą od stycznia 2007 roku finansowanie SOR-u 

przeszło na Skarb Państwa i obecnie Wojewoda decyduje o wielkości środków finansowych. 

Ratowników należy wprowadzać sukcesywnie i zwiększyć nacisk na szkolenie młodzieży

w  temacie  ratownictwa  podstawowego.  Zaznaczył  również,  że  celowych  wyjazdów  do 
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ratowania ludzkiego życia w skali całego roku, to ok. 20% wyjazdów.

2. Drugie posiedzenie KBiP odbyło się w dniu 3 września 2007 roku, na którym zapoznano się 

z informacją przygotowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

w  Sandomierzu  o  stanie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  na  terenie  powiatu 

sandomierskiego. Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił, iż w ostatnich dniach była 

przeprowadzana przez KP PSP w Sandomierzu kontrola stanu technicznego hydrantów na 

terenie powiatu, która wykazała bardzo wiele usterek. Poinformował również zebranych, że 

w  niedługim  czasie  zostanie  przeprowadzona  kontrola  w  domach  weselnych.  Komisja 

pozytywnie  oceniła  działania  KP PSP w  Sandomierzu  i  wskazała  na  potrzebę  dalszej 

poprawy  pracy  tak,  aby  osiągać  lepsze  wyniki,  a  przynajmniej  utrzymać  je  na 

dotychczasowym poziomie.

3. Trzecie  posiedzenie  KBiP  odbyło  się  w  dniu  20  grudnia  2007  roku.  Na  posiedzeniu 

zapoznano  się  aktualna  sytuacją  epizootyczną  na  terenie  powiatu  przygotowaną  przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, który scharakteryzował aktualne zagrożenie ptasią grypą 

oraz  działania  podejmowane  w  celu  ewentualnego  zminimalizowania  jej  skutków 

(aktualizacja planów, świadectwa dezynfekcji sprzętu,  kontrole ferm, itp.).  Stwierdził,  że 

aktualnie notuje się mniej zgłoszeń o martwych ptakach, co jest spowodowane faktem, iż 

większość  ludzi  doszła  do  wniosku,  że  choroba  nie  jest  taka  groźna  pod  warunkiem 

zachowania odpowiednich środków ostrożności. W trakcie dyskusji w rzeczowej sprawie 

postanowiono,  że  Starosta  Sandomierski  wystąpi  do  Świętokrzyskiego  Wojewódzkiego 

Lekarza  Weterynarii  w  Kielcach  o  przedstawienie  zasad  współdziałania  Inspekcji 

Weterynaryjnej z PSP na wypadek wystąpienia ptasiej grypy. Ustalono bowiem, że takie 

zasady do tej pory nie zostały wdrożone.

Członkowie Komisji zapoznali się również z informacją przygotowaną przez  Komendanta 

Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Sandomierzu,  który  przedstawił  zebranym 

aktualny  stan  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  na  terenie  powiatu. W  swoim 

wystąpieniu podkreślił, że mijający rok był wyjątkowy pod względem liczby zdarzeń (było 

ich najwięcej od kilku lat) i aby temu skuteczniej przeciwdziałać, kolejne jednostki OSP 

zostały  włączone  do  Krajowego  Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego  (Krobielice  gm. 

Klimontów i Mściów gm. Dwikozy). Aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 21 OSP w 

KSRG.  Po  wysłuchaniu  powyższych  informacji  odbyła  się  dyskusja,  w  trakcie  której 

oceniono bardzo dobrze pracę PSP.
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II. Sprawozdanie  z  realizacji  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2007 rok.

„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 2007 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:

1. Rok 2007 był kolejnym rokiem realizowania przez Policję naszego regionu nowej  Strategii 

Rozwoju Policji  Świętokrzyskiej  na lata 2005 – 2010.  Została  ona 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”.

W ramach Strategii  przyjętych zostało na szczeblu wojewódzkim 16 trzyletnich programów 

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

dwa 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 2007 roku wynikały

z  przedmiotowej  strategii  oraz  przyjętych  do  niej  elementów  wykonawczych,  jakimi  są 

programy operacyjne.

Nierozłączną część strategii stanowi działalność prewencyjna realizowana w ramach 
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programu  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”.  Dobra  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.

a) W 2007 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.  25,1  %  wszystkich  przestępstw  stwierdzonych  na  terenie  powiatu  sandomierskiego.

W stosunku do roku poprzedniego odnotowano mniej przestępstw pospolitych praktycznie we 

wszystkich kategoriach.

W  2007  roku  KPP  Sandomierz  osiągnęła  wykrywalność  ogólną  w  zakresie 

przestępczości kryminalnej i gospodarczej na poziomie  79,9% 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. Utrzymano, 

a w niektórych kategoriach poprawiono stopień wykrywalności przestępstw., tj.   w kategorii 

sprawców pobić i bójek wykrywalność wyniosła 94,4% , sprawców uszczerbku na zdrowiu – 

94,1%, uszkodzeń mienia – 37,5% co stanowiło wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,1% . 

Bardzo dobre wyniki osiągnięto w kategorii kradzieży mienia, gdzie osiągnięto wykrywalność 

na poziomie 44,1% - o 5,1% więcej  niż  w roku poprzednim. Uzyskano  81,3 %  poziomu 

wykrywalności  w  kategorii  rozboi  i  wymuszeń  rozbójniczych.   W  kategorii  kradzieże

z  włamaniem  wykrywalność  była  na  poziomie  2006  roku  i  wyniosła  27,9%.  Odnotowano 

również wzrost wykrywalności sprawców kradzieży samochodów do poziomu 26,7%.

Główną  przyczyną  poprawy  efektów  pracy  był  wzrost  jakościowy  wykonywanych 

czynności procesowo – wykrywczych. Zwiększono poziom wykrywalności własnej poprzez 
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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 udział w wykrywalności był też związany z szybką reakcją 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,  szczególnie  z  zastosowaniem  art.  335kpk  na  poziomie

ok. 65% wszystkich spraw kończonych aktem oskarżenia.

W  ubiegłym  roku  pion  policji  kryminalnej  realizował  główne  założenia 

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach określone na 2007 rok, tj.:

• ograniczenie  przestępczości  przeciwko  mieniu  i  wzrost  lub  utrzymanie  dotychczasowej 

wykrywalności,

• 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  2007  roku  na  terenie  powiatu 

sandomierskiego:

 zmniejszeniu uległa liczba przestępstw kradzieży z włamaniem,

 zmniejszeniu uległa liczba kradzieży samochodów,

 zmniejszeniu uległa liczba kradzieży mienia,

 zmniejszeniu uległa liczba rozboi kradzieży rozbójniczych.

Równocześnie realizując te zadania w 2007 roku zwiększono:

• liczbę spraw z zabezpieczeniem mienia sprawcom oraz spraw, w których ujawniono mienie 

pochodzące z przestępstw,

• zwiększono ujawnialność przestępstw gospodarczych, w tym korupcyjnych.

b) 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,  poprzez  zwiększenie  liczby  policjantów 

kierowanych  do  służby  patrolowej,  dyslokowanie  służb  w  oparciu  o  wyznaczone  strefy 
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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 2007 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 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  112  służb 

wspólnie  z  funkcjonariuszami  Straży  Miejskiej  w  Sandomierzu,  2  służby  z  Żandarmerią 

Wojskową oraz 23 służby ze Strażą Rybacką, 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.

c) 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.

W 2007 roku w ramach programu  Razem Bezpieczniej przeprowadzono szereg akcji

i przedsięwzięć, do których możemy zaliczyć:

● działania w zakresie programu „Raz, Dwa, Trzy bądź bezpieczny i Ty” (zakup ze środków 

Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Sandomierski” 400 sztuk opasek odblaskowych oraz 

roweru górskiego),

● realizacja programu „Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze”,

● Świętokrzyskie Dni Profilaktyki,

● przedsięwzięcia organizowane w ramach obchodów Dnia Dziecka,

● realizacja programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,

● powołanie  z  własnej  inicjatywy  roboczych  zespołów  (kurator,  pedagog/nauczyciel, 

dzielnicowy)  do monitorowania  problematyki  przemocy w szkole –  obecnie zespoły te 
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funkcjonują we wszystkich szkołach gimnazjalnych powiatu sandomierskiego,

● szkolenia  dla  kadry  nauczycieli  i  pedagogów  szkół  średnich  z  zakresu  problematyki 

narkotyków.

Z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dużą uwagę przykładano do edukacji 

najmłodszych jego uczestników, realizowaną głównie poprzez:

➢ przeprowadzenie egzaminów na karty rowerowe i motorowerowe,

➢ spotkania i pogadanki z dziećmi z przedszkoli i szkół powiatu sandomierskiego,

➢ rozegranie  turnieju  motoryzacyjnego  i  turnieju  wiedzy  o  ruchu  drogowym  dla  szkół 

podstawowych i gimnazjów,

➢ udział  w  ćwiczeniach  i  szkoleniach  z  zakresu  ratownictwa  drogowego  (we  współpracy

z PCK i Grupą Ratownictwa Drogowego),

➢ udział w akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (otrzymanie certyfikatu Ministra Sportu),

➢ Światowy Tydzień  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ,

➢ prowadzenie lustracji dróg oraz składanie stosownych wniosków do administratorów dróg,

➢ wspólną akcję policjantów i dzieci z trzech szkół podstawowych pod hasłem „Mikołajkowy 

Patrol”.

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 

organizacja wielu festynów rodzinnych.

W  2007  roku  bardzo  dużą  wagę  przykładano  również  do  współpracy

i współdziałania z lokalnymi samorządami, czego przejawami było:

● przeprowadzenie  23  spotkań  z  lokalnymi  społecznościami  w  formie  debat  nad 

bezpieczeństwem z udziałem przedstawicieli  samorządów lokalnych. W terenie miejskim 

dość chętnie udział w tych debatach brali radni, w terenie pozamiejskim – sołtysi,

● kontynuowanie współpracy w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa Komendy Powiatowej 

Policji  w  Sandomierzu  w  ramach  podpisanych  porozumień:  ze  Związkiem  Harcerstwa 

Polskiego  w  Sandomierzu  oraz  z  Komendą  Powiatową  Państwowej  Straży  Pożarnej

w  Sandomierzu  w  ramach  porozumienia  w  sprawie  współpracy  na  rzecz  prowadzenia 

wspólnych działań z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa wśród społeczeństwa powiatu 

sandomierskiego,

● w  dniu  5  września  2007  roku  Rada  Miasta  Sandomierz  podjęła  uchwałę  Nr  156/2007

w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących

w  zapewnieniu  bezpiecznych  warunków  nauki,  wychowania  i  opieki  w  publicznych 
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szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

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.

2. Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sandomierski” wraz z Komendą Powiatową Policji i PSP, 

OSP, 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”,  „Jestem bezpieczny  w  drodze  do 

szkoły”, „Sport przeciw uzależnieniom”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „My i zagrożenia”, czy 

organizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym program profilaktyczny przeciwko AIDS

i  zapobieganiu  HIV  zakończony  konkursem  plastycznym  i  wiele  innych  projektów 

skierowanych  nie  tylko  do  najmłodszych  odbiorców  tj.  dzieci  i  młodzieży,  a  także  do 

wychowawców i nauczycieli oraz rodziców.

W  miesiącu  marcu  zorganizowano  koncert  dla  młodzieży  dotyczący  profilaktyki 

uzależnień, w którym udział wzięło ok. 500 uczniów ze szkół gimnazjalnych z terenu całego 

powiatu. Koncert odbył się w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża, gdzie artyści oprócz granej 

muzyki młodzieżowej wygłosili prelekcję nt. zagrożeń jakie niesie za sobą stosowanie używek, 

przemocy w rodzinie i rówieśniczej, alkoholu i papierosów.

a) W I Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu podejmowane były działania profilaktyczne

w ramach Szkolnego Programu Profilaktycznego na lekcjach  wychowawczych.  Działania  te 

służyły  przeciwdziałaniu  patologiom,  usuwaniu  zgubnych  skutków  niedojrzałych  decyzji

i  zachowań,  wzmacnianiu  czynników pozytywnych,  promujących  akceptowane  postawy.  Są 

działaniami  ukierunkowanymi  na  profilaktykę  problemów  młodzieży.  Komenda  Powiatowa 

Policji w Sandomierzu organizowała prelekcje nt.:  Bezpieczeństwo w szkole i w czasie drogi do 

i ze szkoły, Udział młodzieży klas drugich w prezentacji filmów „Bądź bezpieczny nie tylko na  
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drodze, „Pamiętaj masz jedno życie”.  Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego zorganizowała 

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

seksualnej”.  Organizowane  były  warsztaty  prowadzone  przez  pracowników  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Sandomierzu dla uczniów klas pierwszych – Asertywność,  

oraz  dla  uczniów klas  trzecich  Jak  radzić  sobie  ze  stresem.  Zrealizowano  pod  patronatem 

Komendy Głównej Policji w Warszawie i Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu szkolny 

program „Życie jest zbyt cenne – nie zostawiaj go na drodze” – na zajęciach wychowawczych 

oraz na lekcjach przysposobienia obronnego (wykorzystano film edukacyjny „Eksperyment”). 

W ubiegłym roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu przeprowadzono 

szereg działań mających na celu: kształtowanie osobowości młodzieży, kształtowanie postaw 

pożądanych społecznie, podnoszenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży  przestępczością  i  demoralizacją  oraz  współpracę  z  instytucjami  wspierającymi 

rozwój dzieci  i  młodzieży.  Jednym z najważniejszych działań było zainstalowanie w szkole 

stałego monitoringu. Obejmuje on swym zasięgiem zarówno korytarze, łazienki, jak i tereny 

przyszkolne.  Istota  monitorowania  polega  przede  wszystkim  na  umożliwieniu  kontroli 

zachowania  uczniów  i  wyeliminowaniu  ewentualnych  zachowań  patologicznych.  W szkole 

nadal aktywnie działa pedagog szkolny,  prowadzący szeroko zakrojone  spotkania,  zarówno 

indywidualne,  jak  i  grupowe  z  uczniami  i  ich  rodzicami.  Tematyka  spotkań  obejmuje 

zagadnienia dotyczące walki z agresją, zapobiegania narkomanii,  radzenia sobie ze stresem. 

Szkoła  we  współpracy  z  Komendą  Powiatową  Policji  w  Sandomierzu  realizuje  program 

profilaktyczny „Życie jest zbyt cenne – nie zostawiaj go na drodze”, obejmujący udział uczniów 

w spektaklu słowno - muzycznym „Nie daj się zabić – życie jest zbyt cenne” poświęconym 

następstwom  brawurowej  jazdy  pod  wpływem  alkoholu  oraz  prezentację  filmów 

profilaktycznych przedstawiających w/w problem. Szkoła nadal ściśle współpracuje z Poradnią 

Psychologiczno  –  Pedagogiczną  w  Sandomierzu  w  zakresie  poradnictwa  profilaktyczno  – 

wychowawczego i specjalistycznego dla uczniów i ich rodziców.

W  Bursie  Szkolnej  w  ubiegłym  roku  w  ramach  działań  profilaktycznych  została 

przeprowadzona ankieta wśród rodziców i młodzieży na temat zachowań agresywnych wśród 

mieszkańców bursy. Od trzech lat wystawiane są również przez Krakowskie Biuro Promocji 

Kultury  spektakle  profilaktyczne  /w  roku  2007  –  spektakl  TCHÓRZ/,  w  których  autorzy 

przedstawienia  postanowili bliżej od środka przyjrzeć się problemowi narkomanii, za którym 

często kryją się prawdziwe ludzkie dramaty. Corocznie prowadzone są spotkania z policjantami, 

na  których  poruszane  są  tematy  związane  z  zasadami  odpowiedzialności  karnej  nieletnich

w  myśl  polskiego  ustawodawstwa.  Do  bursy  systematycznie  przychodzi  dzielnicowy

z Komendy Powiatowej Policji, który systematycznie zapoznaje się z problemami placówki.
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b) Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w  Sandomierzu  w  2007  roku  prowadziła  zajęcia 

warsztatowe  oraz  spotkania  tematyczne  z  dziećmi,  młodzieżą,  nauczycielami

i rodzicami.

Zajęcia  warsztatowe  z  młodzieżą  miały  na  celu  zapobieganie  różnym  formom 

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

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

dostarczenie  wiedzy,  kształtowanie  umiejętności  wychowawczych  oraz  zapobieganie 

niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. 

Zajęcia  dla  rodziców  przeprowadzono  w  następujących  szkołach:  SP.  Janowice, 

Przedszkole  Dwikozy,  SP  Obrazów,  Gimnazjum  Obrazów,  SP  Gałkowice,  SP  Słupcza,

SP Dwikozy,  SP Winiary,  SP Gierlachów,  SP Garbów Stary,  SP Mściów,  SP Koprzywnica, 

Gimnazjum Klimontów, SP Jugoszów, SP Goźlice, SP Nr 2 w Sandomierzu, SP Bilcza. Zajęcia 

warsztatowe dla nauczycieli dotyczące profilaktyki niedostosowania społecznego prowadzone 

były w następujących szkołach : Gimnazjum Obrazów, Chobrzany, Klimontów, SP Janowice, 

Przedszkole  Dwikozy,  Katolickie  Gimnazjum  w  Sandomierzu,  SP  Winiary,  SP  Jugoszów,

SP Nr 2 w Sandomierzu oraz SP Bilcza. Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży odbyły się 

w  Gimnazjum Samborzec,  Wilczyce,  SP Zawichost,  SP Nr  2  w  Sandomierzu,  Gimnazjum

Nr 1 w Sandomierzu, Gimnazjum Łoniów, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

w Sandomierzu,  II  LO w Sandomierzu,  Gimnazjum Chobrzany,  SP Niedźwice,  SP Winiary,

SP  Nr  4  w  Sandomierzu,  Gimnazjum  Obrazów,  I  LO  w  Sandomierzu,  SP  Koprzywnica,

SP Złota, SP Gierlachów. 

Na bieżąco i w miarę potrzeb prowadzone były rozmowy, konsultacje z pedagogami 

szkolnymi,  nauczycielami,  dyrektorami  szkół  i  z  rodzicami.  Poradnia  udziela  porad  dla 

rodziców i nauczycieli. Prowadzi także terapię psychologiczną indywidualną i rodzinną, krótko 

i długoterminową. Przeprowadzono kilkaset spotkań terapeutycznych. Zakres tematyki terapii 

psychologicznej  jest  bardzo  szeroki  i  dotyczy:  problemów  wychowawczych,  zaburzeń 

emocjonalnych,  fobii  szkolnych,  alkoholizmu,  przemocy  w  rodzinie,  braku  samoakceptacji, 

agresji  wśród  dzieci  i  młodzieży,  przemocy  szkolnej.  Celem  skutecznej  i  pełnej  pomocy 

zainteresowanym osobom prowadzimy liczne konsultacje z pedagogami, kuratorami, Poradnią 

Odwykową, Policją, Sądem Rejonowym. 

Pracownicy Poradni społecznie od 2000 roku dyżurują w Centrum Pomocy Ofiarom 

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

Ponadto wybrani  pracownicy Poradni  brali  udział  razem z przedstawicielami  Policji

w przeglądzie  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki. 
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Przegląd taki był dokonany w szkołach podstawowych na terenie Gmin Obrazów, Samborzec, 

Dwikozy i Miasta Sandomierza. W ramach przeglądu prowadzone były rozmowy z uczniami, 

nauczycielami,  pracownikami  administracji  szkolnej  oraz  rodzicami.

W miesiącu  listopadzie  i  grudniu  pracownicy pełnili  dyżury 2  razy w tygodniu  w Punkcie 

Konsultacyjnym  w  Gimnazjum  w  Koprzywnicy.  Konsultacje  dotyczyły  problemów 

wychowawczych,  dydaktycznych,  emocjonalnych  dzieci  i  młodzieży.  Z  porad  w  Punkcie 

Konsultacyjnym korzystała młodzież, rodzice i nauczyciele.

c) W 2007  roku  Starostwo  Powiatowe  w  Sandomierzu  w  ramach  realizacji  zadań  z  zakresu 

profilaktyki  zdrowotnej  przy  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  „Bezpieczny  Powiat 

Sandomierski”,  edukatorem  d.s.  rozwiązywania problemów HIV/AIDS w kwietniu ogłosiło 

konkurs  pod  hasłem  „Sprawdź  ile  wiesz,  zanim  będzie  za  późno”.  Celem  konkursu  było 

podniesienie  wiedzy  nt.  HIV/AIDS,  profilaktyki  uzależnień  wśród  młodzieży  oraz  zmiana 

postaw,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  odpowiedzialności  za  własne  zdrowie  i  życie. 

Konkurs  ogłoszono  wśród  uczniów  11  szkół  ponadgimnazjalnych  z  terenu  powiatu 

sandomierskiego.  Do  konkursu  można  było  zgłaszać  prace:  multimedialne,  plastyczne, 

literackie  i  fotograficzne.  Na  konkurs  wpłynęło  15  prac  plastycznych  i  2  literackie. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w czerwcu, nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane 

przez  Starostwo  Powiatowe  w  Sandomierzu  oraz  Stowarzyszenie  „Bezpieczny  Powiat 

Sandomierski”,  za I miejsce  ufundowano – laptop,  za II i III aparaty cyfrowe. Ponadto praca 

literacka zdobyła wyróżnienie, które zostało nagrodzone wyjazdem na obóz w Przebrnie.

Młodzież  przed  przystąpieniem  do  konkursu  przygotowywana  była  poprzez  uczestnictwo

w  warsztatach  szkoleniowych  obejmujące  tematykę  z  zakresu  zapobiegania  HIV/AIDS, 

chorobom przenoszonym droga płciową.  Edukator d.s. HIV/AIDS przeprowadził 13 godzin 

warsztatów dla 998 osób.

Ponadto  Starostwo  Powiatowe  w  Sandomierzu  sfinansowało  program  szkoleń 

dotyczących profilaktyki w szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu zapobiegania HIV/AIDS

i tolerancji w życiu młodego człowieka.

d) 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.

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Sandomierzu  na  zlecenie  Sandomierskiej 
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Spółdzielni  Mieszkaniowej podpisał  umowę o prowadzeniu działalności kulturalnej  i  przyjął 

prowadzenie  tej  działalności  jako  realizację  zadań  statutowych  Spółdzielni  w  zakresie 

działalności  społeczno  –  wychowawczej.  Przez  cały  rok  2007  młodzież  mieszkająca  na 

osiedlach  i  nie  tylko,  znalazła  zainteresowanie  w  prowadzonej  placówce  na  następujących 

obszarach:

● zajęcia taneczne, 

● zajęcia muzyczno – wokalne i teatralne,

● zajęcia rekreacyjne,

● inne formy wynikające z potrzeb mieszkańców.

Działalność ta jest dofinansowywana przez Spółdzielnię. Administratorzy budynków 

SSM  informowali  odpowiednie  służby  o  nieprawidłowościach,  zagrożeniach  związanych

z nienależytym zabezpieczeniem mieszkań, obiektów, piwnic zgłaszanych przez mieszkańców. 

W sprawach zakłócenia  spokoju publicznego w godzinach nocnych w lokalach użytkowych 

(CHAMPION, PUB, UFO) interweniowano u najemców tych lokali.

W ramach zapobiegania dalszego zakłócania ciszy i spokoju mieszkańców rozszerzona 

została umowa przez najemcę lokalu PUB z wynajmowaną Agencją Ochrony o ciągły nadzór

w  wewnątrz  jak  i  w  rejonie  zewnętrznym  wynajmowanego  lokalu,  montaż  systemu 

całodobowego  monitoringu,  instalacja  dodatkowego  oświetlenia  zewnętrznego  budynku, 

opuszczania lokalu przez klientów i jego zamknięcia każdorazowo w obecności pracowników 

ochrony.

W  zakresie  przeciwdziałania  wszelkim  zagrożeniom  wprowadzono  również 

monitoring na bazie Spółdzielni, i we współpracy z Urzędem Miasta – także na osiedlu. Przez 

cały rok 2007 w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 1500 do 1700 Spółdzielnia dysponowała 

świetlicą  w  celu  organizowania  wspólnych  spotkań  Policji  z  mieszkańcami  budynków 

spółdzielczych,  na  których  to  spotkaniach  poruszano  rożne  tematy,  tj.:  bezpieczeństwa, 

zapobiegania przestępczości obywateli w celu poprawy istniejącej sytuacji.

e) Wiele czasu i 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.

W 2007 roku ZHP Sandomierz zorganizował:

● Jasełka  2007  –  Zuchy  i  harcerze  sandomierskiego  hufca  ZHP  zdobywając  stopnie

i sprawności podejmują różne interesujące zadania. Tym razem wykorzystując świąteczno – 

noworoczną  atmosferę  w ramach zadań do sprawności  „kolędnik” i  „aktor” postanowili 
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przygotować jasełkowe przedstawienia. Wyzwanie to podjęły zuchy z 19 GZ „Przyjaciele 

Ekoludka” i harcerze z 23 DH „Wichry” – obie drużyny działają przy Szkole Podstawowej 

nr 4 w Sandomierzu. Wymagającymi widzami były dzieci z Przedszkola Samorządowego

Nr  7  w  Sandomierzu.  Tam  na  zaimprowizowanej  scenie  na  sali  gimnastycznej  artyści

w  harcerskich  mundurkach  wystawili  przygotowywane  przedstawienia.  Jasełka  bardzo 

podobały  się  małym  widzom,  które  nagrodziły  występujących  gromkimi  barwami

i okrzykami, których nauczyły się od zuchów i harcerzy.

● Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” - Horyzont jest dla skauta tym, czym przyroda 

dla  poezji  –  wyzwaniem, to  było  hasło  piętnastej  już  edycji  Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. Eliminacje hufcowe odbyły się 17 marca 2007 roku, 

wówczas  to  sześćdziesięciu  młodych  recytatorów  zaprezentowało  utwory  swą  tematyką 

nawiązujące  do  piękna  polskiej  przyrody  i  harcerskiej  przygody.  Wykonawców, 

podzielonych  na  kategorie  wiekowe  oceniało  jury.  W  przerwach  poetyckich  zmagań 

uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie kilka zasad związanych z bezpieczeństwem – 

pogadankę na ten temat przeprowadził dh. hm. Czesław Rączkiewicz – Komendant Hufca,

a  krótki  pokaz  udzielania  pierwszej  pomocy  przeprowadził  dh.  ćw.  Łukasz  Kapica

i członkowie 13 ŚDH „Sandomierscy Skauci”. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za 

udział  oraz  kalendarzyki  ufundowane  przez  Stowarzyszenie  „Bezpieczny  Powiat 

Sandomierski”. Natomiast Urząd Miejski w Sandomierzu ufundował nagrody książkowe dla 

osób, które zajęły punktowane miejsca.

● Konkurs recytatorski Poezja Dziecięca – 10 marca ubiegłego roku na scenie Ośrodka Akcji 

Kulturalnej występowali mali recytatorzy. Tradycyjnie już, odbywał się Zuchowy Konkurs 

Recytatorski  Poezji  Dziecięcej  organizowany  przez  Namiestnictwo  Zuchowe  KH  ZHP

w Sandomierzu. Jury oceniało młodych artystów, którzy recytowali wiersze o podróżach, 

wycieczkach, wędrówkach czyli zgodnie z hasłem– „Z bajką w plecaku – podróż dookoła 

świata”.  Uczestnicy konkursu oprócz  występu na scenie  bawili  się  w zuchowe zabawy, 

rozwiązywali „Quiz podróżnika”, podjadali sandomierskie jabłka, prezentowali przebrania, 

które przygotowali na konkurs – ideą zuchowych spotkań z poezją jest bowiem nie tylko 

upowszechnianie słowa i sztuki i recytacji czy  propagowanie piękna poezji dziecięcej, ale 

również  dobra  zabawa,  nawiązywanie  nowych  kontaktów,  propagowanie  zuchowej 

działalności wśród dzieci niezrzeszonych. Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 

nagrody  książkowe  ufundowane  przez  MOSiR  w  Sandomierzu.  Wszyscy  uczestnicy 

konkursu  otrzymali  dyplomy  za  udział  oraz  kalendarze  i  breloczki  ufundowane  przez 

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sandomierski”.

● Festiwal  piosenki  zuchowej  i  harcerskiej  –  21  kwietnia  2007  roku  na  scenie  Centrum 
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Kultury i Rekreacji MOSiR w Sandomierzu wystąpiło około 160 uczestników Hufcowego 

Festiwalu  Piosenki  Zuchowej  i  Harcerskiej „Takie  małe  śpiewogranie  …”. Jak  co roku 

organizatorem  tej  imprezy  była  Komenda  Sandomierskiego  Hufca  Związku  Harcerstwa 

Polskiego. Uczestnikami byli przede wszystkim członkowie gromad zuchowych i drużyn 

harcerskich,  ale  nie  brakowało  również  zespołów  szkolnych  i  reprezentujących  ośrodki 

kultury.  Poza  wokalnym  występem  na  scenie  uczestnicy  festiwalu  m.in.  obejrzeli  film 

promujący 100 lecie skautingu, wzięli udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy, uczyli 

się śpiewać nowych piosenek zuchowych i harcerskich, nie zabrakło również wspólnych 

fotografii  oraz  słodkiego  poczęstunku.  Wszyscy  nagrodzeni  otrzymali  nagrody

i pamiątkowe dyplomy, a laureaci pierwszych miejsc „Złotą nutkę” - harcerską statuetkę.

● Warsztaty fotograficzne kwiecień - czerwiec  2007

Fotografia  to  trudny  przedmiot  do  podjęcia  oraz  dosyć  drogi  dla  13-letnich  chłopców

i dziewcząt, zwłaszcza w małym polskim miasteczku, a rozwijanie pasji i  zainteresowań 

młodych  ludzi  nie  zawsze  jest  możliwe.  Czasami  jest  to  brak  chęci  ze  strony 

profesjonalistów,  a  innym  razem  brak  środków  finansowych.  Dzięki  zapałowi  grupy 

młodych  ludzi  z  sandomierskiego  hufca   udało  się  pokonać  te  trudności  i  zrealizować 

warsztaty fotograficzne, o których myśleli już od dawna.

Fundusze pozyskane z  Europejskiej Fundacji Skautowej  pozwoliły ciekawie spędzić czas 

grupie  zapalonych  do  fotografii  młodych  ludzi.  Nie  tylko  poznali  tajniki  wykonywania 

zdjęć, ale również siebie nawzajem. Bycie fotografem to praca z ludźmi, poznawanie ich

i praca z nimi. To po części praca psychologa. To też nawiązywanie współpracy z lokalnymi 

urzędami i instytucjami. Dzięki temu udało się pozyskać na partnerów projektu – Urząd 

Miasta  w  Sandomierzu,  Starostwo  Powiatowe  w  Sandomierzu  i  Stowarzyszenie 

„Bezpieczny Powiat Sandomierski”. 

Ten  projekt  pozwolił  grupie  chętnych  młodych  ludzi  na  robienie  i  wywoływanie  zdjęć 

samodzielnie.  Ćwiczenia  praktyczne  w  ciemni,  tworzenie  własnych  aparatów  i  robienie 

zdjęć aparatami analogowymi było zasadniczą częścią warsztatów. Uczestnicy nauczyli się 

również  nowoczesnych  technik,  które  mogą  być  użyteczne  w  ich  przyszłej  pracy. 

Dodatkowo poznali  zalety fotografii  cyfrowej i zbudowali  proste studio.  Dowiedzieli  się 

jakie dziwne i ciekawe rzeczy można zrobić z plikiem cyfrowym. Cała praca uczestników 

warsztatów została pokazana na wernisażu zorganizowanym w Ośrodku Akcji Kulturalnej

w Sandomierzu. Na wystawie zaprezentowano najciekawsze zdjęcia w postaci wydruków 

komputerowych.  Pozostałe  prace  wyświetlone  zostały  jako  pokaz  slajdów.  Wykonane 

zdjęcia były omawiane przez prowadzącego warsztaty – druha Łukasza Kapicę. Wystawie 

towarzyszyła nastrojowa muzyka.
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● III Ogólnopolski Rajd po Ziemi Sandomierskiej – w dniach 16-17.06.2007 odbył się III-ci 

Ogólnopolski  Rajd  po  Ziemi  Sandomierskiej.  Na  trzech  trasach  –  pieszej,  rowerowej

i kajakowej uczestnicy pokonywali sandomierszczyznę. Do udziału w rajdzie zgłosiło się

w sumie  120 osób –  6 zespołów było  na trasie  pieszej  (85  osób),  11 osób jeździło  na 

rowerach, a 24 osoby to kajakarze. 

Rajd odbył  się  dzięki  Urzędowi  Miasta  w Sandomierzu,  Miejskiemu Ośrodkowi  Sportu

i  Rekreacji  w  Sandomierzu,  Komendzie  Hufca  Związku  Harcerstwa  Polskiego

w  Sandomierzu,  Stowarzyszeniu  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”,  Polskiemu 

Towarzystwu  Turystyczno  –  Krajoznawczemu  Oddział  Sandomierz,  TKKF  „Siarka”

w Tarnobrzegu, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.

Uczestnicy  trasy  pieszej  i  rowerowej  zakwaterowani  byli  na  terenie  Ośrodka  Akcji 

Kulturalnej  przy  ulicy  Armii  Krajowej  1  w  Sandomierzu.  Stąd  też  rozpoczynała  się 

wędrówka. Przy rejestracji każdy uczestnik otrzymywał od organizatorów plakietkę rajdu

i  plakietkę  Złazu  Gromad  Zuchowych  „Zielona  Żabka”,  kartę  patrolu,  w  której 

odnotowywano  zaliczenie  zadań  na  trasie,  śpiewniczek  rajdowy,  mapę  trasy,  gwizdek, 

zadania rajdowe do wykonania w trakcie jego trwania.

Program rajdu  –  wędrówkę  po  Ziemi  Sandomierskiej  –  wzbogaciły  zabawy,  konkursy, 

koncert  zespołu  harcerskiego  „RAZEM”  z  Lipska  –  dzięki  sfinansowaniu  przez 

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sandomierski” – występy „rowerowych kaskaderów”, 

zabawa  w  Sandomierskim  Parku  Piszczele.  Na  trasie  pieszej  uczestnicy  rozwiązywali 

również quiz „Bezpieczeństwo Twoje i innych”, licytowali wykonane przez siebie na trasie 

rajdu  koszulki,  przygotowywali  i  przedstawiali  inscenizacje  sandomierskich  legend, 

pokonywali różne zadania – próby zręczności, pokazy umiejętności ratowniczych. Było też 

coś dla żołądka, czyli ogniska z kiełbaskami, biwakowe danie na zakończenie rajdu, słodkie 

batoniki  i  napoje  oraz  niespodzianka  –  pizza  na  jednym z  punktów rajdowej  trasy.  Na 

zakończenie pierwszego dnia rajdu harcerze z 22 Drużyny Harcerskiej „Słoneczny Patrol”

z  Koprzywnicy  złożyli  przy  ognisku  w  Sandomierskim  Parku  Piszczele  uroczyste 

Przyrzeczenie Harcerskie.

Na zlocie kończącym aktywnie spędzony weekend – w Sandomierskim Parku Piszczele – 

uczestnicy  otrzymali  pamiątkowe  dyplomy,  puchary  i  nagrody  rzeczowe.  Na  zlocie 

podsumowano  również  działalność  harcerską  gromad  zuchowych  i  drużyn  harcerskich. 

Najlepsi, wyróżnieni zostali nadaniem tytułu Mistrzowskiej Gromady Zuchowej Hufca ZHP 

Sandomierz.

● Harcerska Akcja Letnia dla dzieci i młodzieży.

Obóz  w  Przebrnie  – od  ponad  30  lat  Hufiec  ZHP w  Sandomierzu  organizuje  obozy 
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harcerskie w Przebrnie. Tradycyjnie zorganizowane zostały trzy turnusy obozu harcerskiego 

w  Przebrnie  k/Krynicy  Morskiej  –  pierwszy  10-cio  dniowy,  a  dwa  pozostałe  14-nasto 

dniowe.  Nad  morzem  odpoczywało  prawie  600  osób.  Obóz  został  doskonale 

wkomponowany  w  otoczenie  i  urządzony  z  dobrze  przemyślanymi  udogodnieniami. 

Przygotowano  atrakcyjny  program dostosowany  do  potrzeb   uczestników,   tematycznie 

związany z morzem.. Każdy dzień pobytu w Przebrnie różnił się od poprzedniego, na dzieci 

czekało  wiele  niespodzianek,  dzięki  czemu nikt  się  nie  nudził.  Już  następnego  dnia  po 

przyjeździe  odbyło  się  pasowanie  na  obozowicza  –  Misja  Zakotwiczenie.  Instruktorzy 

przebrani  za  piratów  sprawdzali  umiejętności  i  odwagę  dzieci.  Najbardziej  uroczystym 

dniem na  obozie był 1 sierpnia. Wówczas obchodzono 100-lecie skautingu. Już o 8 rano 

wszyscy harcerze ubrani w mundury zebrali się nad brzegiem morza, by odnowić harcerskie 

przyrzeczenia. Na krzyżu harcerskim usypanym z piasku zapłonęły świece. Był to moment 

niezwykle podniosły. 1 sierpnia jest też rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. To 

ważne  wydarzenie  historyczne  uczczono montażem słowno-muzycznym przygotowanym 

przez harcerzy. Atrakcje kolejnych dni były równie ciekawe i zaskakujące. Większość czasu 

spędzano  na  plaży,  korzystając  z  kąpieli  słonecznych  i  morskich.  Organizowano  liczne 

rozgrywki sportowe. Wiele  emocji wywoływała plażowa piłka siatkowa, szczególnie mecze 

kadra – uczestnicy. Ciekawie przygotowane konkurencje sprawiły, że wszyscy dobrze się 

bawili. W czasie pobytu na obozie każdy miał okazję znaleźć coś ciekawego dla siebie. Ten, 

kto  nie  lubi  sportu  mógł  zaśpiewać  na  festiwalu  „Szantowanie  w  Przebrnie”  lub 

zaprezentować swoją  urodę  i  talent  podczas  wyborów Naj...  W drugim tygodniu  obozu 

odbyła  się  autokarowa  wycieczka  do  Sopotu  i  Gdańska.  Wiele  miłych  chwil  dzieciom

i młodzieży dostarczyły harcerskie ogniska – dobrze przygotowane, uatrakcyjniane śpiewem 

i pląsami. 

Kolonia zuchowa Murzasichle – 2 lipca zorganizowano wakacyjny odpoczynek dla dzieci 

i  młodzieży  w   Murzasichle  k/Zakopanego.  Blisko  sześćdziesięcioro  dzieci  tegoroczne 

wakacji  spędziło  na  Kolonii  Zuchowej  „Ekspedycja  KOSMOS”.  Wypoczynek 

organizowany  jest  przez  Komendę  Hufca  ZHP  w  Sandomierzu  od  ponad  ośmiu  lat. 

Tegoroczna tematyka bardzo ciekawiła uczestników. Prócz wielu wypraw w góry,  dzieci 

obserwowały gwiazdy, gromadziły informacje na temat kosmosu i wszystkiego, co z nim 

związane.  Wszystkim  zajęciom  przyświecały  śpiewy  i  zabawy.  Uczestnicy  zwiedzili 

Jaskinię Bielską,  Tatrzańską Łomnicę,  Smokovec,  Strbskie Pleso na Słowacji, Tatrzański 

Park  Narodowy trasą  –  Dolina  Strążyska,  Siklawica,  Sarnia  Skała,  Dolina  Białego. Na 

zakończenie wycieczki dzieci zwiedzały Krupówki.

● Harcerski  Start  Dzień  bez  samochodu  –  22  września  w  Parku  Miejskim  odbyło  się 
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podsumowanie Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Akcję wieńczył Europejski Dzień 

bez Samochodu połączony z rozpoczęciem roku harcerskiego – HARCERSKI START 2007. 

W Parku Miejskim zebrało się ponad sto zuchów, harcerzy i instruktorów sandomierskiego 

hufca  ZHP,  by wspólnie  stanąć  na  Harcerskim Starcie  2007.  Organizatorem imprez  był 

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  oraz  komenda  hufca  ZHP  przy  współpracy 

Stowarzyszenia  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”  w  Sandomierzu.  Harcerski  Start 

rozpoczął  się  uroczystym  apelem.  Później  zuchy  i  harcerze  mogli  się  zmierzyć

w  zespołowym  biegu  patrolowym,  bądź  indywidualnych  zmaganiach  z  czasem.  Jedną

z  przeszkód  na  trasie  był  dymiący  namiot.  Zuchy  z  20  Gromady  Zuchowej  „Sprytna 

Gromadka Kubusia Puchatka” zorganizowały również loterię fantową z nagromadzonych 

zabawek.  Zwieńczeniem  harcerskiego  spotkania  było  ognisko  z  kiełbaskami

w Sandomierskim Parku Piszczele.

● Betlejemskie Światło Pokoju 2007 - od kilku lat delegacja hufca uczestniczy w uroczystym 

przekazaniu przez Słowaków Światełka Betlejemskiego na przejściu granicznym w Łysej 

Polanie.  W  ubiegłym  roku  grupa  liczyła  41  osób  –  byli  to  harcerze  z  Sandomierza, 

Annopola, Koprzywnicy i Chobrzan. Uczestnikami byli wyróżnieni harcerze, którzy w 2007 

roku realizowali program „Bezpiecznie i wesoło”.

f) Stowarzyszenie  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”  w  ramach  działań  profilaktyczno  – 

edukacyjnych realizowało szereg przedsięwzięć.  W ramach realizacji  programu „Bezpieczna 

Szkoła” Stowarzyszenie  współfinansowało i współorganizowało między innymi:

● razem  z  Przedszkolem  Samorządowym  Nr  6  w  Sandomierzu  program  profilaktyczny

pt. „Bezpieczna Szkoła”, który miał na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w szkole i w drodze 

do szkoły; na potrzeby realizacji programu zakupiono niezbędne rowerki do nauki bezpiecznego 

poruszania się na drodze w urządzonym mini miasteczku ruchu drogowego;

● wspólnie  z  Kuratorium Oświaty w Kielcach  i  Komendą Powiatową Policji  w Sandomierzu 

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych

i gimnazjalnych;

● budowę ogrodzenia wyremontowanego placu zabaw na terenie miasta Sandomierza wspólnie ze 

Spółdzielnią Mieszkaniową Nadbrzezie;

● wspólnie ze Szkołą Podstawową w Niedźwicach 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;

● wspólnie ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem „Wspólnie Pomagamy” w Kielcach i Urzędem 
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Miasta  i  Gminy  Koprzywnica  budowę  „Mini  miasteczka  ruchu  drogowego”,  w  którym 

najmłodsze dzieci w formie zabawy uczą się bezpiecznego poruszania się po drogach;

● turniej sportowy dla dzieci i młodzieży w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych 

Sandomierzu,  którego  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;

● wspólnie  ze  Szkołą  Podstawową  w  Dwikozach  konkurs  plastyczny  pod  hasłem  „Jestem 

bezpieczny w drodze do szkoły”;

● zakup sześciu apteczek pierwszej pomocy i 18 kamizelek odblaskowych na potrzeby szkolenia 

młodych adeptów straży pożarnej Gminnego Związku OSP w Klimontowie;

● zakup  zestawu  ratowniczego  typu:  PSP  R1  oraz  dofinansowano  zakup  automatycznego 

defibrylatora AED CR+ dla potrzeb Młodzieżowej Grupy Ratowników PCK  Sandomierz;

Na  realizację tych przedsięwzięć Stowarzyszenie przeznaczyło kwotę ok. 15 tys. zł.

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sandomierski” w roku ubiegłym bardzo mocno 

wspomagało również przedsięwzięcia mające na celu pomoc niepełnosprawnej młodzieży. Ze 

środków Stowarzyszenia  kupowany był  sprzęt  sportowy służący usprawnianiu  tych  chorych 

osób oraz materiały dydaktyczne niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. Dofinansowywane 

były różnego typu imprezy mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych. 

Od  wielu  lat  również  wspomagamy  osobę  cierpiącą  na  stwardnienie  rozsiane

i jednocześnie wychowującą dwoje dzieci. 

Na ten cel przeznaczono kwotę w wys. 7 tys. zł.

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”,  „Bezpieczne  Wakacje”  dotyczących  organizacji 

zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, i tak:

 w czasie trwania zimowego i letniego wypoczynku wspólnie z Parafialnym Oddziałem Akcji 

Katolickiej zorganizowano zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci ze świetlicy integracyjnej;

 współfinansowano organizację zimowego i letniego wypoczynku organizowanego przez szkoły 
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tj. Obrazów, Zajeziorze, Niedźwice, Radoszki, Klimontów, Kleczanów, Sandomierz, w których 

to poprzez zabawę uczono dzieci zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym;

 sfinansowano organizowaną  przez  członków naszego  Stowarzyszenia  cykliczną  imprezę  dla 

dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2007” w Komornej gm. Obrazów. Liczne 

konkursy i zabawy połączone były z nauką bezpiecznego zachowania się na drogach, nad wodą 

i bezpieczeństwa w czasie letnich prac polowych;

 nawiązano  współpracę z klubami sportowymi z terenu powiatu, które w czasie ferii zimowych

i  letnich  zorganizowały  gry  i  zabawy  sportowe  dla  dzieci  spędzających  ferie  w  miejscu 

zamieszkania;

 w  okresie  ferii  zimowych  dofinansowano  organizowaną  przez  Komendę  Hufca  ZHP akcję 

„Bezpieczny  Internet”,  która  miała  na  celu  przybliżenie  dzieciom  i  młodzieży  zagrożeń

i niespodzianek czyhających na nie w Internecie;

 dofinansowano III Sandomierski Rajd Rowerowy „Solidarności”, którego inicjatywa ma na celu 

krzewienie kultury fizycznej i nauki bezpiecznego poruszania się grup rowerowych po drogach 

publicznych;

 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 135 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 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, uczenia zasad udzielania pierwszej pomocy, zachowania 

się nad wodą połączone z nauką pływania. Zorganizowano na terenie powiatu szereg imprez 
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sportowych,  pokazów  i  festynów,  których  głównym  celem  było  propagowanie  wśród 

zbiorowiska młodzieży kultury wspólnej, bezpiecznej i wolnej od nałogów zabawy.

Na ten cel wydatkowano w ubiegłym roku kwotę ponad 17,5 tys. zł.

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 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.

Na ten cel wydatkowano kwotę ok. 1700 zł.

Stowarzyszenie  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”  w  roku  ubiegłym  w  swojej 

działalności  bardzo  dużo  uwagi  poświęciło  na  doposażanie  nowo  powstających  lub 

wyremontowanych  świetlic  wiejskich,  które  dla  dzieci  i  młodzieży  są  przeważnie  jedynym 

miejscem spotkań na wsi i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Zakupiono m.in. stoły do ping 

ponga,  stoły bilardowe, piłki  nożne i  siatkowe,  gry piłkarzyki,  atlasy sportowe i  inny sprzęt 

sportowy, który dla młodzieży wiejskiej stanowi nieraz jedyną formę rozrywki. W ten sposób w 

ubiegłym  roku  doposażono  świetlice  wiejskie  w  miejscowościach  Nowe  Kichary,  Goźlice, 

Mściów, Samborzec, Winiary, Dwikozy, Garbów, Nowa Wieś, Górki Klimontowskie, Zajeziorze, 

Komorna, Zdanów, Góry Wysokie, Kleczanów, Skotniki i Byszów.

Na ten cel wydatkowano kwotę ponad 23 tys. zł.

Jednym  z  głównych  celów  działalności  Stowarzyszenia  „BPS”  jest  pomoc  ofiarom 

wypadków drogowych i tak:
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● udzielono  pomocy  finansowej  dwojgu  dzieciom  z  okolic  Gdańska  tj.  Oli  Włodarskiej

i Rafałowi Sobiszowi, które uległy ciężkim wypadkom samochodowym;

● wsparto  finansowo  kobietę,  której  mąż  P.  Bogusław  Modras  uległ  wypadkowi 

samochodowemu w wyniku którego kilka dni później zmarł,

● udzielono pomocy finansowej Pani Monice Orłowskiej, która podczas jazdy samochodem 

uległa bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu. Powalone przez wichurę drzewo 

przygniotło  prowadzony  przez  Panią  Monikę  samochód,  w  wyniku  czego  do  dnia 

dzisiejszego trwa jej rehabilitacja, a ona sama porusza się ona na wózku inwalidzkim;

● ponadto  wsparto  finansowo  rodzinę  Pana  Zbigniewa  Cieplińskiego,  nauczyciela 

Publicznego  Gimnazjum  w  Łoniowie,  który  zginął  w  wypadku  samochodowym  na 

skrzyżowaniu w Łoniowie w lipcu 2002 roku. Osierocił w wieku szkolnym trzech synów. 

Aktualnie sytuacja materialna całej rodziny nie jest najlepsza. Dzieci bardzo dobrze uczą się 

w szkole, stąd pomysł, aby najmłodszemu z nich zafundować wyjazd na wakacje;

● udzielono  wsparcia  finansowego  P.  Darii  Stepień  z  woj.  lubelskiego,  która  przy 

przechodzeniu  przez  jezdnię  na  przejściu  dla  pieszych  uległa  ciężkiemu  wypadkowi,

w wyniku którego trwa jej leczenie i rehabilitacja;

● wsparto finansowo Panią Marzannę Paluch z woj. lubelskiego, która wracając w styczniu 

2004  roku  z  pracy  do  domu  rowerem  została  najechana  przez  samochód  osobowy

i w dalszym ciągu jest poddawana kosztownym zabiegom rehabilitacyjnym;

● udzielono również pomocy finansowej Panu Łukaszowi Goluchowi,  który pracował jako 

policjant  w  Zawichoście  i  w  grudniu  2004  roku  uległ  bardzo  ciężkiemu  wypadkowi 

drogowemu w drodze do pracy. Aktualnie stan jego zdrowia jest bardzo poważny i wymaga 

bardzo intensywnej opieki medycznej i rehabilitacji;

● przyznano  pomoc  socjalną  trojgu  dzieciom  (rodzeństwo  Adamczaków)  zamieszkałych

w  Szymanowicach  Dolnych  gm.  Klimontów,  które  zostały  ranne  w  wypadku 

samochodowym;

● wsparto finansowo również P. Dominika Zycha z terenu woj. podkarpackiego, który uległ

w  lutym  bieżącego  roku  wypadkowi,  w  wyniku  którego  aktualnie  trwa  jego  leczenie,

a sytuacja finansowa jego rodziny jest zła;

● przyznano  pomoc  finansową  P.  Iwonie  Papka,  która  uległa  poważnemu  wypadkowi 

komunikacyjnemu (poważne złamanie prawej nogi) i nadal trwa jej rehabilitacja;

● udzielono  pomocy  finansowej  rodzinie  ofiary  wypadku  drogowego.  Żona  P.  Zygmunta 

Laskowskiego  w  miesiącu  wrześniu  zginęła  w  wypadku  samochodowym  i  aktualnie 

znajduje się on w ciężkiej sytuacji materialnej.

Wszystkie  wnioski  rodzin  ofiar  wypadków  skierowane  o  pomoc  do  Zarządu 
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Stowarzyszenia zostały rozpatrzone pozytywnie.

W roku  ubiegłym  na  pomoc  ofiarom  wypadków  komunikacyjnych  wydatkowano 

kwotę ok. 20 tys. zł.

W 2007  roku  Stowarzyszenie  „BPS”  kontynuowało  współpracę  ze  Świętokrzyskim 

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

znaczących funduszy  (17 tys. zł) z przeznaczeniem na kontynuację leczenia, pomoc socjalną

i rehabilitację dla osób ciężko poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także na 

realizację innych przedsięwzięć:

 uzyskano dofinansowanie w kwocie 4 tys. zł na budowę „Mini miasteczka ruchu drogowego” 

w Koprzywnicy;

 pozyskano środki finansowe, które pozwoliły na zakup aparatu służącego do nauki chodzenia

i  pionizacji  dla  pięcioletniej  dziewczynki,  która  urodziła  się  z  rozszczepem  kręgosłupa

i przepukliną oponowo – rdzeniową;

 zrealizowano  pozytywnie  zaopiniowany wniosek  o  udzielenie  pomocy finansowej  dla  Pana 

Łukasza Golucha, z przeznaczeniem na zakup wózka elektryczno - pionizującego;

3. 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 i oznakowania dróg:

● gmina Samborzec

Łączne nakłady na remonty dróg   3 067 440,30 zł

Długość odcinków dróg 10,41 km

Udział Gminy      481 002,44 zł

Udział ZDP      550 797,65 zł

Środki Powodziowe      559 180,00 zł

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego         1 476 460,25 zł

● gmina Dwikozy

Łączne nakłady na remonty dróg     368 263,11 zł

Długość odcinków dróg                              2,69 km

Udział Gminy           145 564,31 zł

Udział ZDP                                                   160 991,81zł
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● gmina  Klimontów

Łączne nakłady na remonty dróg       399 967,55 zł

Długość odcinków dróg                            2,63 km

Udział Gminy           199 983,78 zł

Udział ZDP                                               199 983,78 zł

● gmina  Koprzywnica

Łączne nakłady na remonty dróg      347 999,51  zł

Długość odcinków dróg                                       2,14  km

Udział Gminy         197 849,68 zł

Udział ZDP                                                 150 149,83 zł

● gmina  Obrazów

Łączne nakłady na remonty dróg        99 957,04 zł

Długość odcinków dróg                            0,79  km

Udział Gminy             49 978,52 zł

Udział ZDP                                          49 978,52 zł

● gmina  Wilczyce

Łączne nakłady na remonty dróg        139 966,03 zł

Długość odcinków dróg                              0,95  km

Udział Gminy               69 983,02 zł

Udział ZDP                                           69 983,02 zł

● gmina  Łoniów

Łączne nakłady na remonty dróg       480 603,57 zł

Długość odcinków dróg                               3,3  km

Udział Gminy               99 637,41 zł

Udział ZDP                                                   155 903,16 zł 

● gmina  Zawichost

Łączne nakłady na remonty dróg           79 971,00 zł

Długość odcinków dróg                               0,6  km

Udział Gminy               39 985,50 zł

Udział ZDP                                           39 985,50 zł

W ramach remontów dróg zamontowano 11 szt. znaków drogowych E-17a i E-18a – nazwy 

miejscowości oraz 11 szt znaków drogowych D-42 i D-43 – obszar zabudowany.

Po  sezonie  zimowym  w  miesiącach  kwiecień  –  maj  przeprowadzono  remonty 

cząstkowe dróg powiatowych. Koszt remontów cząstkowych wyniósł 299 000 zł. Zużyto 906,68 

ton grysu i  93,32 tony emulsji  asfaltowej.  W miarę  występujących potrzeb  ZDP uzupełniał 
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ubytki  w nawierzchniach  dróg powiatowych masą asfaltową na zimno w ilości  ok 2,0 ton.

W  okresie  letnim  przeprowadzono  malowanie  oznakowania  poziomego  na  terenie

m.  Sandomierza.  Wartość  robót  wyniosła  15  997,86  zł.  Łączna  powierzchnia  malowania

1500 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  ZDP  zamontował  łącznie  164  sztuk  znaków  drogowych   na  drogach 

powiatowych.

Dzięki  dobrej  współpracy  Starostwa  Powiatowego  i  Urzędu  Miasta  zrealizowano  na 

terenie miasta wiele wspólnych inwestycji mających na celu polepszenie stanu technicznego 

ulic, a tym samym poprawienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, i tak:

● wykonano  przebudowę  ulicy  Zawichojskiej,  która  polegała  na  sfrezowaniu  istniejącej 

nawierzchni  i  ułożeniu  dwóch  warstw  masy  mineralno-asfaltowej  długość  –  428  mb, 

powierzchnia  3416,9 m2, wartość  –  301 222,99  zł  oraz  chodniki  –  1369 m²,  wartość –

145 855,34 zł. Udział Urzędu Miasta 25 %, udział ZDP 25 %, dotacje 50 %.

● wykonano nawierzchnię  z masy mineralno-asfaltowej na ulicy Armii Krajowej na długości 

800 mb, powierzchni 5560 m². Koszt zadania wyniósł 221 715,24 zł. Udział Miasta 50 %, 

udział ZDP 50 %. Wykonano także malowanie przejść dla pieszych.

● na ulicy Salve Regina ułożono nawierzchnię z kostki brukowej z okrawężnikowaniem na 

długości 330 mb i  powierzchni 1155 m².  Wartość robót wyniosła 150 000,00 zł.  Całość 

robót pokrył Urząd Miasta Sandomierz.

● na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Koseły i 11-go Listopada przebudowano sygnalizację 

świetlną.  Wartość  zadania  wyniosła  164 517,00  zł.  Na przebudowę ulicy Zawichojskiej

i  sygnalizacji  świetlnej  ulic  Mickiewicza  – Koseły – 11-go Listopada  uzyskano dotację

z Ministerstwa Finansów w wysokości 317 647,71 zł.

Dla  poprawy  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  w  ramach  wykonywanych  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. 
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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 2007 na terenie powiatu, KPP Sandomierz odnotowała łącznie 

1114 zdarzeń drogowych, w tym 72 wypadki drogowe, w których śmierć poniosło 11 osób,

a 77 osób doznało obrażeń ciała oraz odnotowano 1042 kolizji drogowych.

W  porównaniu  do  analogicznego  okresu  roku  ubiegłego  kiedy  to  zaistniało  1030 

zdarzeń drogowych odnotowano wzrost ogólnej ich liczby o 84 tj. o 8,2%, natomiast do roku 

2005 wzrost o 99  zdarzeń drogowych tj. o 9,7%. Ponadto odnotowano:

● wzrost wypadków drogowych o 13 tj. o 22% wypadków do 2006 r., a do 2005 r. spadek

o 11 wypadków tj. O 13,2%,

● spadek liczby osób zabitych o 1 do 2006 r., a o 4 do 2005 r.

● spadek liczby osób rannych o 1 do 2006 r. i o 35 tj. o 31% do 2005 r.

● wzrost kolizji drogowych o 71 tj. o 7,3% do 2006 r. i o 110 tj. o 11,8% do 2005 r.

Z  danych  statystycznych  wynika,  że  w  dalszym  ciągu  najbardziej  zagrożonymi 

terenami są: Sandomierz, gdzie odnotowano wzrost liczby wypadków o 46,7%, rejon Łoniowa, 

pomimo spadku liczby wypadków o 15,4%, Klimontów – spadek o 11,1%. Natomiast najniższą 

wypadkowość odnotowano na terenie gmin: Koprzywnica, Wilczyce i Zawichost.

Do  głównych  przyczyn  zaistnienia  wypadków  drogowych  spowodowanych  przez 

kierującego należy zaliczyć w 16 przypadkach niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, 

w  10  nieudzielenie  pierwszeństwa  przejazdu,  w  5  nieprawidłowe  wyprzedzanie,

a w 6 niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Główną przyczyną wypadków 

drogowych spowodowanych z winy pieszego było w ośmiu przypadkach nieostrożne wejście 

pieszego na jezdnię przed jadącym pojazdem.

W  2007  r.  na  72  wypadki  drogowe  7  nietrzeźwych  kierowców  było  sprawcami 

wypadków  drogowych  –  ta  sama  ilość  co  w  2006  r.,  wzrost  o  2  do  2005  r.  Natomiast

 3 nietrzeźwych pieszych było sprawcami wypadków – wzrost o 2 do 2006 r. i o 1 do 2005 r. 

Ponadto  na  1042  kolizje  drogowe  34  nietrzeźwych  kierowców  było  sprawcami  kolizji 

drogowych – spadek o 6 kolizji do 2006 r. a wzrost o 6 do 2005 r. Natomiast 7 nietrzeźwych 

pieszych było sprawcami kolizji drogowych – nastąpił  wzrost o 4 kolizje do 2006 r. i 2005 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 
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kontynuowało liczne konkursy mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających 

się po ulicach i drogach, kończąc je uroczystym podsumowywaniem.

4. 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 2007 Komenda Powiatowa PSP 

w Sandomierzu wzbogaciła się o:

● generator piany lekkiej,

● wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy,

● przecinarkę spalinową do stali i betonu,

● zasysacz liniowy,

● 2 prądownice turbo,

● drabinę ratowniczą,

● fantom do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

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.

a) 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,
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● 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  15  czerwca  2007  roku  szkolenie  teoretyczne  wraz  z  praktycznymi 

ćwiczeniami  Wojewódzkiego  Zespołu  Reagowania  Kryzysowego  i  Powiatowego  Zespołu 

Reagowania Kryzysowego pod kryptonimem „Woda 2007”. Celem szkolenia było doskonalenie 

współpracy  i  zapoznanie  członków  Wojewódzkiego  i  Powiatowego  Zespołu  Reagowania 

Kryzysowego  z  zasadami  prowadzenia  działań  ratowniczych  na  ciekach  wodnych.

W ćwiczeniach wzięło udział około 200 osób, tj. pełny skład Powiatowego Zespołu Reagowania 

Kryzysowego  Starosty  Sandomierskiego,  pełny  skład  Wojewódzkiego  Zespołu  Reagowania 

Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego, 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:

- 99 nieprawidłowości w 85 obiektach użyteczności publicznej,

- 10 nieprawidłowości w 8 obiektach zamieszkania zbiorowego,

- 1280 nieprawidłowości w 1024 obiektach produkcyjnych i magazynowych,

- 3 nieprawidłowości w 11 stacjach paliw i gazu płynnego.

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.

W  ubiegłym  roku  Komenda  Powiatowa  PSP  przeprowadziła  kontrolę  stanu 

technicznego hydrantów na terenie powiatu – na 1688 wszystkich skontrolowanych hydrantów 

w powiecie stwierdzono 928 usterek.

b) Siłę Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w powiecie sandomierskim stanowią:

• Jedna Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Sandomierzu,

• 21 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
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• 61 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączone do KSRG.

Terenem  chronionym  przez  te  jednostki  jest  obszar  9  jednostek  administracyjnych 

stopnia  podstawowego  (w  tym  miasto  Sandomierz).  Struktura  KSRG  jest  podstawowym 

narzędziem starosty służącym do realizacji zadań ratowniczych na obszarze powiatu w czasie 

pożaru, klęski żywiołowej lub likwidacji innych miejscowych zagrożeń.

Komenda  Powiatowa  PSP  w  Sandomierzu  podpisała  21  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 

różnych firm i   instytucji.  Innym elementem poprawiającym prowadzenia działań na terenie 

powiatu są podpisane umowy ze specjalistami, których umiejętności będą przydatne podczas 

prowadzonych  działań  o  znacznych  rozmiarach  (zakres  hydrologii  wodnej  oraz  ochrony 

obiektów zabytkowych).

W 2007 r. na terenie powiatu sandomierskiego jednostki Państwowej Straży Pożarnej 

oraz Ochotniczych Straży Pożarnych wyjeżdżały 1117 razy, w tym 458 razy do pożarów, 643 do 

miejscowych zagrożeń, a 16 razy były to alarmy fałszywe.

Analizując lata 2006 i  2007 obserwuje się wzrost  pożarów i  miejscowych zagrożeń 

przy jednoczesnym spadku alarmów fałszywych.

c) Powiatowe Stanowisko Kierowania powiatu sandomierskiego realizuje zadania zintegrowanego 

systemu kierowania działalnością operacyjną jednostek organizacyjnych wchodzących w skład 

Systemu Ratowniczego w zakresie:

✔ 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,

✔ 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,

✔ utrzymywania  stałej  łączności  z  jednostkami  biorącymi  udział  w  akcjach  ratowniczych

i z jednostkami nadrzędnymi,

✔ koordynacji  i  współdziałania  z  dowódcą  akcji  lub  koordynatorem  medycznych  działań 

ratowniczych w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do podjęcia zamiaru 
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taktycznego,

✔ 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,

✔ uruchamiania i realizacji postanowień planów ratowniczych, 

✔ powiadamiania przełożonych oraz władz samorządowych o zdarzeniach powstałych na terenie 

powiatu,

✔ dysponowania sił  i  środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń powstałych na 

terenie powiatu i wg potrzeb w najbliższym sąsiedztwie powiatu,

✔ współdziałanie  i  informowanie  służby  dyspozytorskiej  Pogotowia  Ratunkowego,  Policji 

podczas zaistniałych zdarzeń,

✔ 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,

✔ prowadzenia i aktualizowania Danych Operacyjnych, w tym dokumentacji operacyjnej.

d) Rozległy  teren  powiatu  sandomierskiego  chroniony  jest  siłami  46  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 tylko po jednej jednostce OSP (gmina Obrazów oraz Miasto i Gmina Zawichost).

5. Świętokrzyski  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  Rejonowy  Odział  /ŚZMiUW  RO/

w  Sandomierzu  w  zakresie  poprawy  warunków  bezpieczeństwa  powodziowego  na  terenie 

powiatu sandomierskiego zaplanował i wykonał w 2007 roku:

● oddano  do  eksploatacji  Magazyn  Przeciwpowodziowy  z  częścią  socjalno  –  bytową

w miejscowości Kępa Chwałowska, gmina Dwikozy za kwotę 2 518 076 zł. 

● wyposażono  magazyn  w  sprzęt  i  materiały  niezbędne  do  prowadzenia  akcji 

przeciwpowodziowej  na  terenie  powiatów:  Sandomierz  i  Opatów.  W  magazynie 

zgromadzono m.in.:   worki na piasek – 130 000 szt, pochodnie parafinowe – 2155 szt, koła 

ratunkowe – 20 szt, kamizelki ratunkowe – 20 szt , agregaty pompowe 200 HL – 24 S – 2 

szt., pontony z możliwością podłączenia silnika spalinowego – 2 szt, buty gumowe 55 par. 
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Docelowo w magazynie przewiduje się zgromadzić w sumie 300 000 worków.

● wybudowano  odcinek  wału  przeciwpowodziowego  w  Piotrowicach,  gmina  Zawichost

o długości 320 m za kwotę  1 535 883 zł. Zrealizowany odcinek spełnia kluczową funkcję 

bowiem zamyka obwałowanie Doliny Piotrowice – Linów w i  obecnie Dolina ta,  której 

obszar chroniony wynosi 1610 ha, jest w pełni zabezpieczona przed wodami powodziowymi 

Wisły.

● zabezpieczono ścianką  szczelną  na  głębokość  6  m podłoże  wału  przeciwpowodziowego

w  Przewłoce  gmina  Łoniów  na  długości  wału  200  m.  Był  to  odcinek,  na  którym 

występowały przesiąki w czasie dużych stanów wód na Wiśle. Koszt tego zadania wyniósł 

520 884 zł.

W latach 2008 – 2013 ŚZMiUW RO Sandomierz planuje zakończyć remonty wałów

i zabezpieczyć w 100 % Doliny: Kępa Chwałowska – Podgórze, Kamień Nowy – Szczytniki

w gminach Zawichost i Dwikozy oraz  Grabina – Łążek Nowy w Gminie Łoniów. Planuje się 

również wykonać modernizację przepompowni wody w Grabinie gmina Łoniów.

Wykonanie  wymienionych  zadań  wiąże  się  z  otrzymaniem  odpowiednich  środków 

finansowych.

W 2007 roku na terenie powiatu sandomierskiego kontynuowano realizację programu 

„Bezrobotni dla gospodarki wodnej”, w ramach którego dokonano wykaszania i wygrabiania 

porostów  z  korpusu  wału.  Łącznie  biorące  udział  w  programie  osoby  bezrobotne,  które 

wykosiły i wygrabiły 19,98 km wałów o powierzchni 476 681 m2, a łączny koszt programu 

wyniósł 98 356,43  zł.

Przyjęty i zrealizowany program inwestycyjny mający na celu poprawę bezpieczeństwa 

powodziowego  społeczeństwa  powiatu  sandomierskiego  pozwolił  na  poprawę  stanu 

technicznego ponad 29 km wałów przeciwpowodziowych.

6. Realizując  zadania  przyjęte  w  harmonogramie  wykonawczym  w  zakresie  przeciwdziałania 

zagrożeniom  epidemiologicznym  społeczeństwa  powiatu  sandomierskiego,  Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w 2007 roku szczególną uwagę zwracał na:

a) Nadzorowanie  przestrzegania  standardów  higienicznych  w  zakładach  pracy  i  obiektach 

użyteczności publicznej.

Celem  Inspekcji  Sanitarnej  w  roku  2007  było  zmniejszenie  powstawania  chorób 

zawodowych związanych z wykonywaną pracą. Ponadto bieżącym nadzorem objęto zakłady,

w  których  występują  czynniki  o  działaniu  rakotwórczym  i  mutagennym  oraz  podmioty 

gospodarcze zajmujące się stosowaniem, magazynowaniem, dystrybucją substancji i preparatów 
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chemicznych, w tym prekursorów narkotykowych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że pracownicy posiadają aktualne 

zaświadczenia  lekarskie  dotyczące  oceny  narażenia  zawodowego  na  stanowisku  pracy, 

wyposażeni są w odzież roboczą i ochronną, zapoznani są z wynikami badań środowiskowych 

czynników  szkodliwych  na  stanowiskach  pracy  z  kartami  charakterystyk  substancji

i  preparatów  chemicznych,  zaznajomieni  są  z  oceną  ryzyka  zawodowego  na  stanowiskach 

pracy.

Wzorem  lat  ubiegłych  kontynuowano  nadzór  w  podległych  obiektach  użyteczności 

publicznej  w  związku  z  zagrożeniami  zdrowia   czynnikami  biologicznymi  występującymi

w powietrzu. W czasie przeprowadzonych kontroli zwracano szczególną uwagę na sprawność

i czystość systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

b) Kontrola urządzeń do zaopatrywania w wodę i ocena jakości wody do spożycia przez ludzi.

Podobnie jak w latach ubiegłych źródłem informacji o jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi w 2007 r. był prowadzony monitoring kontrolny i przeglądowy.

Monitoring  kontrolny obejmował  podstawowe  badania  jakości  wody  niezbędne  do 

sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego,  natomiast  monitoring przeglądowy,  stanowiący 

rozszerzenie  monitoringu kontrolnego,  obejmował  badania  niezbędne do  dokonywania  ocen 

porównawczych  i  długoterminowych  prognoz  jakości  wody.  Monitoring  jakości  wody 

realizowany był w wytypowanych miejscach pobierania próbek wody, przy lokalizacji których 

zwracano uwagę, aby były one równomiernie rozmieszczone na całym obszarze zaopatrzenia

w  wodę.  W  ramach  monitoringu  kontrolnego  sprawowano  bieżący  nadzór  sanitarny  nad 

jakością  wody  przez  regularne  jej  badanie  oraz  informowanie  o  jej  jakości  organów 

samorządowych, producentów wody i konsumentów. 

Badania wody prowadzone były w celu pozyskania informacji, czy woda przeznaczona 

do  spożycia  przez  ludzi  spełniała  odpowiednie  wartości  parametryczne  ustanowione

w  przepisach  prawnych.  W roku  2007  badaniami  jakości  wody  w  ramach  prowadzonego 

monitoringu objęto 26 wodociągów oraz 2 studnie publiczne.  Wykonano ogółem 207 badań 

laboratoryjnych  jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia  w  zakresie  organoleptycznym, 

fizykochemicznym i mikrobiologicznym.

Na  podstawie  uzyskiwanych  sprawozdań  badania  wody  oraz  kontroli  sanitarnych 

urządzeń  wodociągowych  aktualizowano  bazę  danych  w ramach  programu komputerowego 

WODA EXCEL.  Wzorem  lat  ubiegłych  podczas  kontroli  sanitarnych  zwracano  uwagę  na 

funkcjonowanie  wszystkich elementów systemu zaopatrzenia  w wodę,  począwszy od ujęcia 

poprzez urządzenia do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji  wody. 
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W  IV  kwartale  2007  r.  rozpoczęto  wdrażanie  systemu  informatycznego  WODA 

PHARE,  wspomagającego  Monitoring  Jakości  Sanitarnej  Wody.  Zgodnie  z  posiadanymi 

danymi  monitoringowymi  zanieczyszczenia  wody  przeznaczonej  do  spożycia  stwierdzano 

najczęściej w zakresie następujących parametrów fizykochemicznych:

- zawartość żelaza i manganu, 

- zawartość związków azotu (azotany), które są zanieczyszczeniem antropogenicznym,

- mętności, barwy.

Sporadycznie  występowały również  problemy związane  z  pogorszeniem się  jakości 

wody pod względem mikrobiologicznym.

W związku  dużym ryzykiem zdrowotnym związanym z ewentualną epidemią wodną, 

chorób  przewodu  pokarmowego  i  innych  chorób  zakaźnych  Inspekcja  Sanitarna  traktowała 

powyższe  problemy  priorytetowo  i  natychmiast  je  rozwiązywała  w  celu  wyeliminowania 

zagrożeń  z tym związanych.

Wzmożono  współpracę  z  producentami  wody  oraz  egzekwowano  podejmowanie 

natychmiastowych  działań  naprawczych  w  celu  zlikwidowania  skażenia  wody  biorąc  pod 

uwagę zminimalizowanie narażenia zdrowotnego konsumentów. O wystąpieniu skażenia wody 

natychmiastowo po otrzymaniu sprawozdania z badań informowano ludność poprzez wydanie 

stosownych komunikatów. Ponadto dla zwiększenia ochrony zdrowia konsumentów Inspekcja 

Sanitarna podejmowała działania, podczas których nakładała obowiązek na producentów wody, 

systematycznego informowania wszystkich zainteresowanych o planowanych i nieplanowanych 

przerwach  w  dostawie  wody  spowodowanych  awariami  lub  pogorszeniem  się  jej  jakości 

(stwierdzonymi w wyniku prowadzonych kontroli wewnętrznych). 

W  dwóch  przypadkach  odnotowano  znaczne  pogorszenie  się  jakości  wody 

przeznaczonej  do  spożycia  pod  względem  mikrobiologicznym,  zidentyfikowane  w  ramach 

monitoringu  jakości  wody oraz  na  skutek  interwencji   konsumenta.  Inspekcja  Sanitarna  na 

podstawie uzyskanych sprawozdań z badań jakości wody stwierdziła brak przydatności wody 

do spożycia, co skutkowało unieruchomieniem w 1 przypadku wodociągu, a w drugim części 

sieci  wodociągowej.  W  wyniku  bezzwłocznych  działań  ze  strony  Inspekcji  Sanitarnej 

ograniczono w znacznym stopniu możliwość powstania epidemii wodnej.

W  celu  uniknięcia  konsekwencji  spożycia  złej  jakości  wody  przez  konsumentów 

Państwowa  Inspekcja  Sanitarna  będzie  w  dalszym  ciągu  egzekwowała  dobrą  praktykę

w dostarczaniu wody przez producentów mając na uwadze minimalizację zanieczyszczeń źródeł 

wody,  zredukowanie  lub  wyeliminowanie  zanieczyszczeń  poprzez  odpowiednie  procesy 

uzdatniania  i  zapobieganie  zanieczyszczeniom  sieci  dystrybucyjnej  i  domowych  sieci 

dystrybucji wody.
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c) 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 kontaktu

z żywnością  pobrano ogółem w 2007 roku 189 prób, w tym 100 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,  obecność 

organizmów modyfikowanych oraz identyfikacji modyfikacji genetycznej GMO, histamina, jod 

w soli kuchennej, WWA (benzo[a]piren). 

Zakwestionowaniu  uległo  5  prób,  w  tym:  3  z  uwagi  na  nieprawidłowe  parametry 

mikrobiologiczne i  2 ze względu na nieprawidłowe znakowanie.  Cztery z kwestionowanych 

prób  pochodziły  od  producentów  spoza  powiatu  sandomierskiego.  Liczba  prób 

kwestionowanych kształtuje się na niskim poziomie co jest  efektem wdrażania w zakładach 

zasad  dobrej  praktyki  higienicznej  GHP,  dobrej  praktyki  produkcyjnej  GMP oraz  systemu 

HACCP.

W  zakładach  żywności i żywienia przeprowadzono ogółem 656 kontroli sanitarnych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli  2  zakłady (sklepy spożywcze)  zostały ocenione jako 

niezgodne z wymaganiami.

W odniesieniu do roku ubiegłego stwierdza się stałą poprawę w zakresie wdrażania

w zakładach zasad dobrej praktyki higienicznej GHP i dobrej praktyki produkcyjnej GMP.

d) Nadzór  nad  uodpornieniem  ludności  przeciwko  chorobom  zakaźnym,  realizacją  programu 

szczepień ochronnych oraz propagowanie uodpornienia drogą szczepień.

Szczepienia  ochronne  to  najbardziej  bezpieczny i  skuteczny sposób  zabezpieczenia 

przed wieloma ciężkimi chorobami. 

W  roku  2007  Inspekcja  Sanitarna  kontynuowała  na  terenie  powiatu  nadzór  nad 

realizacją obowiązującego  Programu Szczepień Ochronnych. W ramach  bieżącego nadzoru 

nad  realizacją  obowiązkowych  szczepień  we  wszystkich   publicznych  i  niepublicznych 

zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich oraz placówkach wykonujących szczepienia 

kontrolowano  wykonawstwo szczepień ochronnych. 

Szczególny  nadzór  sprawowano  nad  sposobem  przechowywania  i  transportowania 

preparatów  szczepionkowych  (w  celu  zapewnienia  skuteczności  szczepień  jak  również  ich 

bezpieczeństwa zarówno przechowywanie jak i transport szczepionek powinien odbywać się

w odpowiedniej  temperaturze).  Wykonawstwo szczepień ochronnych obowiązkowych wśród 
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dzieci  i  młodzieży w 2007 roku na terenie  powiatu sandomierskiego utrzymuje się stale na 

wysokim poziomie.

W 2007 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna  wystosowała 20 pism interwencyjnych do 

12  środowisk  opornych,  w  których  rodzice  lub  prawni  opiekunowie  dzieci  nie  wypełniali 

obowiązku  wykonania  szczepień  ochronnych.  W  wyniku  podejmowanych  interwencji  do 

szczepienia zgłosiło się 5 dzieci.

e) 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  2007  r.  zgłoszono  do  Powiatowej  Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznej

w Sandomierzu z terenu powiatu sandomierskiego ogółem 1549 potwierdzeń i podejrzeń chorób 

zakaźnych.  W  odniesieniu  do  2006  roku  sytuacja  epidemiologiczna  przedstawiała  się 

korzystnie, szczególnie w zakresie wirusowych chorób jelitowych, chorób krwiopochodnych i 

chorób  pasożytniczych.  Wysokości  wskaźników  zapadalności  na  choroby  zakaźne  wieku 

dziecięcego: ospę wietrzną i różyczkę przekraczały analogiczne wskaźniki w latach ubiegłych 

(ospa wietrzna o ponad 3,5 razy, a różyczka o 2,6 razy więcej niż w 2006 r.)

W  ramach  monitoringu  sytuacji  epidemiologicznej  chorób  zakaźnych,  w  związku

z  wysokimi  wskaźnikami  zapadalności  na  zakażenia  krwiopochodne  w  latach  ubiegłych, 

szczególną  uwagę  zwrócono  w  2007  r.  na  nadzór  nad  jakością  procesów  dezynfekcji

i  sterylizacji.  Przeprowadzono  w  tym  zakresie: 174  kontrole  sanitarne  obiektów  ochrony 

zdrowia (wydano 3 decyzje i 14 zaleceń na piśmie) oraz 172 kontrole procesów 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. O znacznym wzroście bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach ochrony 

zdrowia w zakresie zakażeń krwiopochodnych w 2007 r. na terenie powiatu sandomierskiego 

świadczy wyraźny spadek ilości zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C.
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f) Organizowanie badań profilaktycznych w zakresie mikrobiologii i parazytologii.

W oddziale laboratoryjnym wykonano :

• 282 badania w kierunku Salmonella i Shigella od osób chorych,

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

Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Citrobacter, Enterobacter,

• 156 badań  w kierunku Salmonella i Shigella od osób ze styczności ze źródłem zakażenia, 

ozdrowieńców i nosicieli.

W ramach profilaktyki nosicielstwa Salmonella i Shigella wykonano 2468 badań do 

książeczek zdrowia.

g) 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 dochodzenie epidemiologiczne, tj. 

ustalenie przyczyny, źródła oraz mechanizmu wystąpienia zachorowania  w celu zapewnienia 

skutecznej likwidacji tego ogniska. Likwidacja ogniska polega na:

● 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  (eliminacja  nośnika 

zakażenia). 

W  celu  przerwania  łańcucha  zakażeń  opracowano  311 ognisk  chorób  zakaźnych.

W związku z tym skierowano pod nadzór lekarsko – pielęgniarski: 

35



• 4 środowiska domowe osób zakażonych wirusami WZW, 

• 1 środowisko osoby podejrzanej o chorobę meningokokową ,                  

• wykonano w ramach nadzoru 35 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 2007 roku przeprowadził dwukrotne szczepienia doustne przeciwko wściekliźnie 

lisów wolno  żyjących,  a  także  zaszczepiono  przeciwko tej  chorobie  7661 sztuk  psów i  30 

kotów. W związku z pogryzieniami ludzi przeprowadzono 127 obserwacji zwierząt w kierunku 

wścieklizny.  Poddano  badaniom  monitoringowym  46  sztuk  lisów  po  odstrzeleniu  celem 

określenia  stopnia  przyjęcia  szczepionki  oraz  skuteczności  szczepienia.  Na  podkreślenie 

zasługuje  fakt,  że  w  2007 roku  na  obszarze  naszego  powiatu  nie  zanotowano  ani  jednego 

ogniska tej choroby.

W 2007  roku  badaniami  kontrolnymi  objęto  1/3 pogłowia  bydła  z  terenu  powiatu

w kierunku:

● gruźlicy – 2111 sztuk bydła w 733 gospodarstwach,

● białaczki – 1419 sztuk bydła w 733 gospodarstwach,

● bruceloza – 1426 sztuk bydła w 733 gospodarstwach.

Stwierdzono jedną sztukę bydła reagującą dodatnio na enzootyczną białaczkę bydła. 

Krowa została wykupiona, stado w trakcie uwalniania od tej choroby.

W celu ograniczenia  zagrożeniu wystąpienia  choroby BSE /gąbczasta  encefalopatia 

bydła/ podejmowane były następujące działania:

● zakazane jest stosowanie mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich,

● badanie w kierunku BSE wszystkich sztuk ubijanego bydła powyżej 30 m-ca życia,

● badanie padłego bydła powyżej 24 m-ca życia,

● materiał szczególnego ryzyka pochodzący z ubojni jest w 100% utylizowany.

Ogółem w roku 2007 zgłoszono do utylizacji  47 sztuk bydła  w tym 33 podlegały 

badaniom na BSE. U wszystkich badanych sztuk stwierdzono wynik negatywny.

Grypa ptaków – HPAI – influenza ptaków – pierwsze przypadki wystąpienia choroby

u zwierząt hodowlanych w Polsce zostały potwierdzone w grudniu 2007 r. w województwie 

mazowieckim,  a  następnie  w województwie  warmińsko –  mazurskim.  Ogółem stwierdzono

7 ognisk tej choroby na terenie Polski. 

Inspekcja  Weterynaryjna  podejmowała  szereg  działań  w  celu  rozpowszechnienia 

informacji  o  istniejącym zagrożeniu,  oraz  zapobieżenia  wystąpienia  i  rozprzestrzeniania  się 
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choroby  poprzez:  aktualizację  planów  gotowości  zwalczania  grypy  ptaków,  przekazanie 

informacji  o  istniejącym  zagrożeniu  wystąpienia  choroby  rolnikom,  hodowcom  drobiu, 

władzom samorządowych ODR i Izbom Rolniczym, właścicieli ferm drobiu zobowiązano do 

zabezpieczenia  swoich  obiektów  oraz  uzupełnienia  zapasów  odzieży  ochronnej  i  środków 

dezynfekcyjnych.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii nie otrzymał informacji o podejrzeniu choroby lub 

wzmożonych upadkach ptaków oraz nie przesyłał do badań padłych ptaków z terenu powiatu 

sandomierskiego.

h) Prowadzenie  działalności  oświatowo  –  zdrowotnej  w  kierunku  zapobiegania  występowaniu 

chorób.

W ramach akcji letniej informowano jak zdrowo i bezpiecznie przeżyć swoje wakacje. 

Do palcówek wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, lokalnych mediów,  klubów z dyskoteką 

przekazywano  materiały  oświatowe  na  temat  zapobiegania  szerzeniu  się  chorób  zakaźnych 

(zatruć pokarmowych, sepsy  menigokokowej, chorób pasożytniczych).

Podczas  trwania  kolonii  letniej  organizowanej  przez  Stowarzyszenie  Harcerskie 

„SKAUTFORT”  z  Rudnika  nad  Sanem  odbyły  się  dla  trzech  turnusów  konkursy 

„Najczyściejszy pokój” oraz „Olimpiada na wesoło” połączona z promocją zdrowia. Podczas 

olimpiady uczestnicy rywalizowali między sobą w grach sprawnościowych oraz rozwiązywali 

zagadki i krzyżówki dotyczące zdrowia. 

Zwycięzcy konkursu czystościowego  oraz zwycięzcy olimpiady otrzymali dyplomy

i  drobne  upominki  ufundowane  przez  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  w  Sandomierzu

i  Śmiechowicach.

W ramach profilaktyki HIV/AIDS oraz zapobiegania uzależnieniom ogłoszony został 

konkurs  pt.  „Gimnazjalisto!  Wybierz  zdrowe  życie  bez  nałogów!”,  którego  celem  było 

zwiększenie aktywności młodzieży w dziedzinie zapobiegania uzależnieniom, upowszechnienie 

wśród młodzieży wiedzy dotyczącej  profilaktyki  HIV/AIDS,  wzbogacenie  metod i  środków 

oddziaływania na młodzież w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania HIV/AIDS. Do 

etapu powiatowego konkursu zgłoszonych zostało 9 prac ze szkół gimnazjalnych.  Zadaniem 

młodzieży było przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej swoich propozycji walki

z nałogiem jako elementu promocji zdrowego stylu życia oraz świadomego i odpowiedzialnego 

kształtowania swojego życia w celu unikania zachowań ryzykownych grożących zakażeniem 

HIV i w konsekwencji zachorowaniem na AIDS.

W dniu 6 grudnia w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS w  Powiatowej 

Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznej  odbyło  się  podsumowanie  konkursu  „Gimnazjalisto 
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wybierz zdrowe życie bez nałogów!”. Zaproszono uczestników konkursu wraz z opiekunami. 

Zwycięzcom  wręczono  dyplomy  i  nagrody  książkowe  dla  nauczycieli  podziękowania  za 

zaangażowanie i twórczą pracę z młodzieżą. Laureaci I, II, III miejsca wezmą udział w etapie 

wojewódzkim konkursu.

W  2007  roku  Świętokrzyskie  Dni  Profilaktyki odbyły  się  pod  hasłem  „Rodzina 

wielopokoleniowa”.

W  dniu  22  maja  2007  roku  w  Domu  Dziecka  w  Łoniowie  odbyły  się  obchody 

Świętokrzyskich  Dni  Profilaktyki,  podczas  których  zaprezentowano  występ  artystyczny 

przygotowany przez wychowanków placówki, odbył się wykład przedstawiciela kuratorium na 

temat profilaktyki uzależnień, gry i zabawy oraz pokaz I pomocy przedlekarskiej przygotowany 

przez Grupę Ratownictwa Medycznego w Sandomierzu. W imprezie uczestniczyło 124 osoby.

Światowy  Dzień  Zdrowia odbywał  się  pod  hasłem  „Inwestujemy  w  zdrowie, 

budujemy lepszą przyszłość” w dniu 19 kwietnia w Domu Dziecka w Łoniowie. W programie 

odbył  się  pokaz  I  pomocy  przedlekarskiej  przegotowany  przez  Grupę  Ratownictwa 

Medycznego  w  Sandomierzu  natomiast  wychowawcy oraz  wychowankowie  Domu Dziecka

w  Łoniowie  zorganizowali  warsztaty  ekologiczne,  przygotowano  referat  na  temat  ochrony 

środowiska  naturalnego.  Na  zakończenie  odbył  się  pokaz  odzieży  wykonanej  z  surowców 

wtórnych, natomiast zespół artystyczny przygotował piosenki o tematyce zdrowotnej. 

Profilaktyka antynikotynowa obejmowała obchody Światowego Dnia bez Tytoniu –

31 maja 2007 roku „Żyjmy w Świecie Wolnym od Dymu Tytoniowego”. Do akcji włączyła się 

Szkoła Podstawowa w Zawierzbiu gdzie odbyła się akademia pod hasłem „ŻYJMY ZDROWO” 

podczas której  prezentowana była: inscenizacja prozdrowotna, piosenki i wiersze o zdrowiu, 

degustacja  owoców i warzyw oraz pogadanka dotycząca szkodliwości palenia tytoniu. Ponadto 

propagowano akcję  „5 RAZY DZIENNIE WARZYWA I  OWOCE” połączoną z  degustacją 

owoców i warzyw. Odbywały się pogadanki  dla młodzieży Gimnazjum w Samborcu na temat 

szkodliwości  palenia  tytoniu  prowadzone  przez  pielęgniarkę  środowiska  szkolnego.  Do 

zakładów opieki  zdrowotnej,  placówek oświatowo – wychowawczych,  przekazano materiały 

edukacyjne  /plakaty,  ulotki,  naklejki,  karty  konkursowe/  dotyczące  szkodliwości  palenia 

tytoniu.  W autobusach  Miejskiej  Komunikacji  Samochodowej  w  Sandomierzu  wywieszone 

zostały plakaty i naklejki antytytoniowe. Otrzymane materiały edukacyjne /ulotki, plakaty, karty 

konkursowe/  z  Centrum Onkologii w Warszawie znacznie umożliwiły realizację podjętych 

działań.  Obchody  Światowego  Dnia  Rzucania  Palenia  skierowane  były  do  szerokiej  grupy 

społeczności  ze  szczególnym  uwzględnieniem  miejsc  użyteczności  publicznej.  Działania 

zainicjowano  w  placówce  służby zdrowia,  zakładach  nauczania  i  wychowania,  placówkach 

użyteczności  publicznej  (Dworcu  PKS,  Urzędzie  Pocztowym,  Aptekach).  Głównym 
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przedsięwzięciem była prowadzona akcja prozdrowotna  „Żyjmy  w świecie wolnym od dymu 

tytoniowego”  zorganizowana  w  Niepublicznym Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  „ZDROWIE” 

w  Sandomierzu  usytuowanym  przy  Rynku  Starego  Miasta  w  Sandomierzu.  Podczas 

prowadzonej  akcji  zarówno  lekarze  jak  i  pielęgniarki  udzielali  informacji  na  temat: 

szkodliwości  palenia  tytoniu,  jak rzucić  palenie,  gdzie można uzyskać porady dla palących. 

Wykonywano  bezpłatnie  pomiary  ciśnienia  tętniczego  krwi  oraz  badania  spirometryczne.

Z porad i badań korzystały zarówno osoby palące jak również rodziny osób palących, ponadto 

dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały edukacyjne. Wiele osób wyrażało pozytywną 

opinię na temat prowadzonej akcji antytytoniowej, gdyż może to być bodziec dla wielu osób do 

zerwania z nałogiem palenia. 

W  ramach  Pierwszego  Światowego  Tygodnia  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego

w  dniu  26  kwietnia  2007  r.  podczas  trwania  Mistrzostw  I  Pomocy  Przedlekarskiej  szkół 

ponadgimnazjalnych  z  terenu  powiatu  sandomierskiego  prowadzona  była  dystrybucja 

materiałów  edukacyjnych  pt;  „Jedziesz  nie  pal”  w  celu  dotarcia  do  użytkowników  ruchu 

drogowego.  Mistrzostwa  zorganizowane  były  przez  Polski  Czerwony  Krzyż,  Urząd  Miasta 

Sandomierz oraz Komendę Powiatową Policji. 

W celu zwiększenia świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej 

na zdrowie propagowano program edukacyjny pt. „Trzymaj Formę!" adresowany do uczniów 

szkół  gimnazjalnych.  W  ramach  programu  szkoły  organizowały  zajęcia  dotyczące  zasad 

prawidłowego  odżywiania  i  potrzeby  codziennej  aktywności  fizycznej.  Mając  na  uwadze 

rozwijające  się  coraz  szerzej  choroby  cywilizacyjne  zaproszono  placówki  służby  zdrowia

z terenu powiatu sandomierskiego do udziału w konferencji poświęconej chorobom XXI wieku, 

która odbywała się w Busku Zdroju. 

W związku z sezonem grzybowym  przekazywano informacje poprzez lokalne media 

o podstawowych zasadach bezpiecznego zbierania i postępowania z grzybami aby nie dopuścić 

do zatruć grzybami trującymi mogącymi prowadzić do śmierci. 

Informowano lokalne media, władze lokalne, placówki oświatowo – wychowawcze, 

placówki służby zdrowia o trwającej  kampanii społecznej HIV/AIDS „W życiu jak w tańcu 

każdy krok ma znaczenie” oraz towarzyszącej równocześnie kampanii  skierowanej do kobiet

w ciąży.

Dzięki  uchwalonemu  i  wdrożonemu  w  życie  „Powiatowemu  Programowi  Zapobiegania 

Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  i  Porządku Publicznego” jest  możliwe 

zaangażowanie  wielu  instytucji  w  program  poprawy  szeroko  rozumianego  ładu,  porządku

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

Sandomierz, luty 2008 rok          

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Stanisław Masternak
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