
Sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją

o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”

za 2008 rok.

I. Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 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 2008 roku zwołano 3 posiedzenia, i tak:

1. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 7 lutego 2008 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 2007 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  odpowiedzią  Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej 

z  Inspekcją  Weterynaryjną  na  wypadek  wystąpienia  ptasiej  grypy.  Następnie

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu poinformował o modernizacji

i rozbudowie monitoringu na terenie miasta Sandomierz. Modernizacja została podzielona 

na dwa etapy. Koszt tej inwestycji to ok. 300 tys. zł. i obecnie jest ona w trakcie realizacji. 

Kolejnym punktem podjętym przez  Starostę  Sandomierskiego,  był  problem  wywożenia 

śmieci przez społeczność powiatu sandomierskiego „gdzie się da”. Jak wiadomo ochrona 

środowiska  leży  w  gestii  Starostwa  Powiatowego,  dlatego  też  należy  podjąć  stosowne 

działania aby rozwiązać ten problem.
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2. Drugie posiedzenie KBiP odbyło się w dniu 30 września 2008 roku i zostało połączone  ze 

społeczną  debatą  na  temat  stanu  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie  powiatu 

sandomierskiego. Organizatorami debaty byli Starosta Powiatu Sandomierskiego Stanisław 

Masternak oraz Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu młodszy inspektor Janusz 

Myśliwy.  Wśród  zaproszonych  osób  byli  między  innymi:  Świętokrzyski  Komendant 

Wojewódzki  Policji  w  Kielcach  mł.  insp.  Mirosław  Schlosser,  Naczelnik  Wydziału 

Prewencji KWP Kielce podinsp. Jakub Kosiń, Pełnomocnik ds. Ograniczania Przestępczości 

i  Aspołecznych  Zachowań  Maciej  Pańpuch,  Pełnomocnik  Marszałka  Województwa 

Świętokrzyskiego Janusz Łach oraz burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele samorządów, 

zarządów,  stowarzyszeń,  dyrektorzy  szkół,  policjanci  i  inne  osoby  zainteresowane 

problematyką  bezpieczeństwa.  W debacie  społecznej  uczestniczyło  97  osób.  Poruszono 

wiele  ważnych problemów,  które  mają  ogromny wpływ na  zapewnienie  bezpieczeństwa

w miejscach publicznych oraz miejscach zamieszkania wszystkich mieszkańców powiatu 

sandomierskiego. W czasie prowadzonej dyskusji postawiono następujące wnioski:

a) Potrzeba  utworzenia  Punktu  Konsultacyjnego  w  prawobrzeżnej  części  miasta 

Sandomierz  –  Osiedle  HSO  –  przy  wykorzystaniu  pomieszczeń  Spółdzielni 

Mieszkaniowej.

b) Monitorowanie,  przeciwdziałanie  zjawiskom  przemocy,  wandalizmu,  alkoholizmowi

i narkomanii w szkołach i na ulicach miasta.

c) Sporządzenie pism do zarządców dróg w sprawie uchybień w oznakowaniu i uszkodzeń 

nawierzchni jezdni i poboczy, zwłaszcza w rejonie placówek oświatowych.

d) Nawiązanie  jeszcze  większej  współpracy  z  nauczycielami,  pedagogami  szkolnymi, 

psychologami.

e) Zainicjowanie  współpracy  z  innymi  jednostkami  Policji  i  szkołami  na  temat 

przekazywania  informacji  dotyczących  bezpieczeństwa  uczniów,  szczególnie  tych, 

którzy mieszkają poza powiatem sandomierskim.

f) Utworzenie  w  poszczególnych  gminach  organizacji  i  stowarzyszeń,  podobnych  do 

Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Sandomierski”.

g) Położenie jeszcze większego nacisku na kontakt między dzielnicowym a mieszkańcami, 

odwiedzanie osób starszych i samotnych, informowanie ich o zagrożeniach.

h) Służby patrolowe podczas patroli zmotoryzowanych w miejscach zagrożonych powinny 

dokonywać  krótkich  patroli  pieszych,  a  przede  wszystkim  reagować  na  spożywanie 

alkoholu w miejscach zabronionych.   

i) Uczulenie  policjantów,  którzy  są  na  miejscu  zdarzenia,   bądź  interwencji,  by  nie 

przekazywali  informacji  dotyczących  osób,  kontaktów  osobom  nie  uprawnionym, 
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postronnym.

j) Rozwiązanie kwestii działania numerów alarmowych 997 i 112.

k) Nawiązanie  kontaktu  z  burmistrzami  i  wójtami  powiatu  sandomierskiego  w sprawie 

ewentualnego dofinansowania przy zakupach policyjnego sprzętu; wyjaśnienie kwestii 

dotyczącej  „funduszu wsparcia Policji”.

3. Trzecie  posiedzenie  KBiP odbyło  się  w  dniu  18  listopada  2008  roku.  Na  posiedzeniu 

zapoznano  się  informacją  przygotowaną  przez  Zastępcę  Komendanta  Powiatowego 

Państwowej  Straży Pożarnej  w Sandomierzu,  który przedstawił  zebranym aktualny  stan 

bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  na  terenie  powiatu. Swoje  wystąpienie  zakończył 

stwierdzeniem, iż obecnie najbardziej priorytetową sprawą jest zakup nowego samochodu 

do  ratownictwa  wodnego,  gdyż  obecny  jest  z  1983  roku  i  już  jest  konieczność  jego 

wymiany. Podkreślił również fakt, iż corocznie maleje liczba ochotników w OSP, którzy 

wyjeżdżają do akcji ratowniczych.

II. Sprawozdanie  z  realizacji  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2008 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 2008 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 2008 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”.
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W ramach Strategii  przyjętych zostało na szczeblu wojewódzkim 16 trzyletnich programów 

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

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 2008 roku wynikały

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

programy operacyjne.

Nierozłączną część strategii stanowi działalność prewencyjna realizowana w ramach 

programu  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”. Dobra  współpraca  samorządu,  policji

i  innych  organizacji  społecznych  realizujących  program zaowocowała  organizacją 

wypoczynku  dla  dzieci  z  rodzin  patologicznych,  adaptacją  podjazdów  w  domach  ofiar 

wypadków drogowych,  pomocą  prawną  dla  osób  pokrzywdzonych,  czy  organizacją wielu 

festynów rodzinnych,  przedsięwzięć  profilaktycznych  skierowanych  do  dzieci  i  młodzieży. 

Wszystkie  te  inicjatywy realizowane z władzami terenowymi,  instytucjami i  organizacjami 

społecznymi zostały wysoko ocenione przez Kapitułę i zaowocowały przyznaniem dla powiatu 

sandomierskiego  III  miejsca  i  nagrody  brązowego  „KOZIOŁKA”  za  bardzo  dobrze 

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 2008 roku przestępczość na terenie powiatu sandomierskiego występowała w kategoriach nie 

odbiegających  od  lat  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 
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stanowiły  ok.  24,3  %  wszystkich  przestępstw  stwierdzonych  na  terenie  powiatu 

sandomierskiego.

W stosunku do roku poprzedniego odnotowano mniej przestępstw pospolitych praktycznie we 

wszystkich kategoriach.

W  2008  roku  KPP  Sandomierz  osiągnęła  wykrywalność  ogólną  w  zakresie 

przestępczości kryminalnej i gospodarczej na poziomie 82,5 % 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 100%, sprawców uszczerbku na zdrowiu – 

96,4%, uszkodzeń  mienia  –  32,1%. Bardzo  dobre  wyniki  osiągnięto  w kategorii  kradzieży 

mienia,  gdzie  osiągnięto  wykrywalność  na  poziomie  42,9%. Uzyskano   81,8  %  poziomu 

wykrywalności  w  kategorii  rozboi  i  wymuszeń  rozbójniczych. W  kategorii  kradzieże

z włamaniem wykrywalność wyniosła 34,8%. Poza wykrywalnością kradzieży, która była na 

poziomie  poprzedniego  roku  we  wszystkich  pozostałych  kategoriach  nastąpił  wzrost 

wykrywalności sprawców przestępstw. Odnotowano również wzrost wykrywalności sprawców 

kradzieży samochodów do poziomu 40 % przy 26,7% w roku ubiegłym.

Główną  przyczyną  poprawy  efektów  pracy  był  wzrost  jakościowy  wykonywanych 

czynności procesowo – wykrywczych. Zwiększono poziom wykrywalności własnej poprzez 

większy udział  pracy operacyjnej  w wykonywanych czynnościach procesowych /typowanie 

sprawców przestępstw/ oraz zwiększoną efektywność pracy policjantów pionu dochodzeniowo 

–  śledczego.  Zwiększyła  się  też  ilość  wszczynanych  postępowań  przygotowawczych  na 

materiałach własnych . Duży 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. 73% wszystkich spraw kończonych aktem oskarżenia.

W 2008 roku pion Policji Kryminalnej realizował główne założenia Świętokrzyskiego 

Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Kielcach  określone  w  Strategii  Działania 

Świętokrzyskiej Policji na lata 2007-2009  tj.:

• ograniczenie  przestępczości  przeciwko  mieniu  i  wzrost  lub  utrzymanie  dotychczasowej 

wykrywalności,

• ograniczenie  przestępstw  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  przy  utrzymaniu  lub  wzroście  ich 

dotychczasowej wykrywalności,
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• 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 zadań w 2008 roku na terenie powiatu sandomierskiego:

 zmniejszeniu uległa liczba przestępstw kradzieży z włamaniem o 2,

 zmniejszeniu uległa liczba kradzieży samochodów o 10,

 zmniejszeniu uległa liczba kradzieży mienia o 35,

 zmniejszeniu uległa liczba rozboi kradzieży rozbójniczych o 4,

 zmniejszeniu uległa liczba bójek i pobić o 3,

 zmniejszeniu uległa liczba uszkodzeń mienia o 15.

Równocześnie realizując te zadania w 2008 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 

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 2008 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.  Również  sama obecność  policjantów 

bardzo często zapobiegała agresywnym zachowaniom młodzieży, jak również przeciwdziałała 

wandalizmowi i zachowaniom chuligańskim. 

W  analizowanym  okresie  funkcjonariusze  pionu  prewencyjnego  pełnili  45  służb 

wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Sandomierzu oraz 9 służb 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 
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Przemysłowej – odnotowano wyraźną poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Dotyczy to także ciągu handlowego przy ul. Mickiewicza.

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 2008 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”,

● 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”,

● szkolenia  dla  kadry  nauczycieli  i  pedagogów  szkół  średnich  i  członków  komisji 

rozwiązywania  problemów  alkoholowych  z  zakresu  problematyki  narkotyków  i  innych 

uzależnień,

● zorganizowano dla piątoklasistów turniej "Bezpieczeństwo Na Piątkę",

● działania profilaktyczne „Bliżej Teatru” z udziałem Teatru Lalki Aktora Kubuś w Kielcach, 

przeprowadzono turniej z zapamiętanej wiedzy dla dzieci szkół podstawowych.

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),

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

Ponadto  podejmowano  działania  związane  z  włączeniem  Miasta  Sandomierz  do 

programu Bezpieczne Miasta.

Dzielnicowi  KPP  Sandomierz  aktywnie  uczestniczyli  w  realizacji  wszystkich 

podprogramów  prewencyjnych.  Szczególną  rolę  odgrywają  w  realizacji  Świętokrzyskiego 
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Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zadania wynikające z założeń prewencji kryminalnej 

starali  się  upowszechniać  w  czasie  codziennych,  ale  również  podczas  licznych  spotkań

z mieszkańcami oraz w czasie organizowanych imprez i festynów.

Mając  na  celu  realizacje  polityki  wzrostu  poczucia  bezpieczeństwa  mieszkańców 

powiatu  sandomierskiego  oraz  wymianę  informacji  o  występujących  zagrożeniach,  a  także

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

Policji  w  2008  roku  –  zostały  zorganizowane  spotkania  z  lokalnymi  społecznościami 

przeprowadzone w formie debat . Na terenie powiatu zorganizowano łącznie 35 debat. Ponadto 

zorganizowano  jedna  debatę  na  poziomie  całego  powiatu  z  udziałem wszystkich  instytucji 

zainteresowanych  ogólnym  bezpieczeństwem  oraz  Świętokrzyskim  Komendantem 

Wojewódzkim  Policji  w  Kielcach.  Podczas  tej  debaty  powstało  wiele  wniosków,  które  są 

obecnie realizowane. Część już została zrealizowana, a są to np. powstanie na prawobrzeżnej 

części  Sandomierza  Punktu  Przyjęć  Dzielnicowego  Policji,  usprawnienie  wjazdu  na  Giełdę 

Owocowo - Warzywną w Sandomierzu poprzez zmianę organizacji ruchu drogowego.

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.

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 
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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.

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

w ramach Szkolnego Programu Profilaktycznego na lekcjach  wychowawczych.  Działania  te 

zmierzały do przeciwdziałania patologiom, usuwaniu zgubnych skutków niedojrzałych decyzji

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

działaniami ukierunkowanymi na profilaktykę problemów młodzieży. Odbywały się prelekcje 

organizowane  przez  Komendę  Powiatową  Policji  w  Sandomierzu  oraz  spotkania

z  ginekologiem dr  Z.  Zawadzką.  Organizowane  były  również  warsztaty  prowadzone  przez 

pracowników  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Sandomierzu.  Organizowane  były 

zbiórki  pieniędzy  na  rzecz  potrzebujących  –  wychowanków  Domu  Dziecka  w  Łoniowie, 

organizacji „Nasz Dom”, wolontariat w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, warsztaty 

Terapii  Zajęciowej  w  Sandomierzu  oraz  akcja  charytatywna  (koncert  charytatywny  w 

wykonaniu uczniów I LO) na rzecz leczenia chorego chłopca.  Odbyła się także prezentacja 

spektakli profilaktycznych dla młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego  -  „Mury” – spektakl

o konfliktach międzypokoleniowych – spektakl sfinansowany ze środków Rady Rodziców.

Bursa Szkolna jest placówką publiczną zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom 

w okresie  pobierania  nauki  poza  miejscem stałego  zamieszkania.  W placówce  zamieszkują 

uczniowie  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  młodzież  uczęszczająca  do  Nauczycielskiego 

Kolegium Języków   Obcych.  W Bursie  Szkolnej  realizowane  są  programy:  wychowawczy

i  profilaktyki.  Działania  profilaktyczne  są  adresowane  do  wychowanków  placówki.  Ich 

realizacji  podejmują  się  wszyscy  pracownicy  bursy.  Podstawą  programu  jest  założenie,  że 

skuteczna profilaktyka polega na budowaniu w człowieku nowych umiejętności przydatnych

w ciągu całego życia.  Jednocześnie profilaktyka jest  ochroną człowieka przed zagrożeniami

i obejmuje eliminację czynników ryzyka oraz wzmocnienie czynników chroniących. 

Program  Profilaktyki  jest  spójny  ze  Statutem  Bursy  Szkolnej  oraz  Programem 

Wychowawczym.  Bursa  Szkolna  jest  miejscem  profilaktyki  pierwszorzędowej  skierowanej 

przede  wszystkim  do   grupy  niskiego  ryzyka.  Profilaktyka  prowadzona  jest  w  oparciu

o następujące strategie:

• informacyjną,

• edukacyjną,
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• alternatyw,

• interwencyjną.

Szczególny nacisk kładziemy na przestrzeganie bezpieczeństwa i przepisów BHP w placówce. 

W roku kalendarzowym 2008 realizowane były następujące zadania:

1. zapoznanie  i  przypominanie  wychowankom  przepisów  BHP,  przeciw/pożarowych, 

Regulaminu Bursy Szkolnej oraz zasad pobytu i współżycia w Bursie Szkolnej.

2. Podejmuje  się  działania  dotyczące  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  a  szczególnie 

bezpieczeństwa pieszych.

3. Wpajane są zasady zachowania młodzieży w miejscach publicznych.

4. Prowadzone są działania zapobiegające negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak: 

• zakłócanie ciszy nocnej,

• niszczenie dobra wspólnego (społecznego),

• przemoc, agresja, wandalizm,

• palenie papierosów oraz spożywanie alkoholu.

Placówka współpracuje z Krakowskim Biurem Promocji Kultury. We wrześniu 2008 r. odbył 

się spektakl profilaktyczny pod  tytułem: „Wagary i alkohol – co łączy te problemy?” 

W Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu w 2008r. 

realizowane były następujące działania mające na celu zapobieganie przestępczości i poprawę 

bezpieczeństwa:

• zajęcia psychoedukacyjne z młodzieżą realizowane w ramach programów profilaktycznych: 

program  profilaktyki  agresji  oraz  program  profilaktyki  uzależnienia  od  alkoholu

i narkotyków – „Szansa”,

• realizacja programów profilaktyki zdrowia we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną i  Starostwem Powiatowym w Sandomierzu:  „Czerwona Wstążeczka – 

profilaktyka HIV/AIDS”, program dla maturzystów – „Stres pod kontrolą”,

• działalność  uczniów w sekcji  ratownictwa,  w ramach  którego  prowadzone  są  szkolenia

i  pokazy  z  zakresu  udzielania  I  pomocy  na  terenie  szkoły  oraz  placówek  powiatu 

sandomierskiego (Dwikozy, Wilczyce, Złota),

• współpraca szkolnego klubu PCK z Zarządem Rejonowym PCK w Sandomierzu w zakresie 

prowadzenia zbiórki odzieży, żywności i zabawek w szkole oraz w sklepach w ramach akcji 

„nie tylko święty daje prezenty”,

• współpraca  Szkolnego  Klubu  HDK  „Kropelka”  z  punktem  krwiodawstwa  w  zakresie 

oddawania krwi przez uczniów,

• przypomnienie zasad ewakuacji w szkole,

• powołanie nauczyciela koordynatora ds. bezpieczeństwa,
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• współpraca z Agencją Ochrony Argus w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w szkole,

• dalsze funkcjonowanie sklepiku na terenie szkoły,

• wprowadzenie systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce Librus,

• informowanie rodziców o frekwencji młodzieży i postępach w nauce,

• zainstalowanie monitoringu (luty 2008),

• przypomnienie  regulaminów  szkolnych  i  pisemne  potwierdzenie  przez  uczniów  ich 

znajomości,

• zorganizowanie  prelekcji  dla  uczniów  na  temat:  konsekwencji  nieprzestrzegania 

regulaminów szkolnych i prawa z przedstawicielem policji wydziału prewencji dla uczniów 

z najniższą frekwencją i sprawiających problemy wychowawcze,

• ogłoszenie konkursu Dyrektora Szkoły na najlepsza frekwencję w szkole,  systematyczne 

comiesięczne sporządzanie wykazu uczniów z najwyższą frekwencją,

• dalsze noszenie przez uczniów identyfikatorów, 

• rozmowy indywidualne i apele szkolne dla uczniów, ścisłą współpraca z Radą Rodziców 

poprzez  uzgadnianie  zmian  w  regulaminach,  opiniowanie  działań  szkoły  w  zakresie 

poprawy bezpieczeństwa,

• współpraca  szkoły,  pedagoga  szkolnego  ze  Strażą  Miejską,  Sądem  Rejonowym  – 

Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich oraz Powiatową Komendą Policji w Sandomierzu,

• współpraca  ze  służba  zdrowia  w  ramach  profilaktyki  prozdrowotnej  –  przeprowadzenie 

prelekcji na temat cukrzycy typu I i II, metod zapobiegania ciąży.

Zgodnie  z  głównym  celami  i  założeniami  programu  działania  podejmowane 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście  w 2008 r.  skierowane  były na 

dążenie do:

• Wyeliminowania zachowań agresywnych wychowanków,

• Zwiększenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa w placówce,

• Wdrażania  wychowanków  do  aktywności  społecznej  poprzez  organizowanie  i udział

w imprezach kulturalnych i sportowych,

• Poszerzanie kręgu osób i instytucji mogących mieć wpływ na poziom i efekty resocjalizacji 

nieletnich umieszczonych w MOW,

• Zwiększenia  bezpieczeństwa  wychowanków  w  czasie  zajęć  poza  placówką  – 

przeprowadzono kurs na kartę rowerową,

• Zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego placówki,

• Znowelizowaniu zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych,

• Przeszkolenie kadry placówki w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Ponadto  prowadzone  były  zajęcia  terapeutyczne  dla  dzieci  pochodzących  z  rodzin 
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alkoholowych, po wykorzystaniu seksualnym i agresji rówieśniczej oraz dorosłych.

Objęto  monitoringiem  –  15  kamer  klatki  schodowe  i  korytarze,  co  zdecydowanie 

obniżyło ilość zachowań agresywnych wśród młodzieży w czasie przerw lekcyjnych. Wszystkie 

zachowania niezgodne z prawem zgłaszane są na Policję.

b) Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w  Sandomierzu  w  2008  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 Słupcza,  SP 

Gałkowice,  SP Nr  3  i  nr  4  w  Sandomierzu,  SP Głazów,  SP Koprzywnica,  SP Niedźwice, 

Przedszkole  nr  6  w  Sandomierzu   oraz  Gimnazjum w  Samborcu. Zajęcia  warsztatowe  dla 

nauczycieli  dotyczące  profilaktyki  niedostosowania  społecznego  prowadzone  były 

następujących  szkołach  :  Gimnazjum Obrazów,  SP Gierlachów  i  SP Śmiechowice. Zajęcia 

warsztatowe dla  dzieci  i  młodzieży odbyły się  w szkołach  podstawowych  w Koprzywnicy, 

Niedźwicach,  Klimontowie,  Dwikozach,  SP Nr  2,  3,  4  w Sandomierzu,  Złotej,  Zawierzbiu, 

Słupczy,  Łążku,  Gierlachowie,  Sulisławicach,  Darominie,  Gałkowicach,  Głazowie,  w 

Gimnazjach  w  Sulisławicach,  Łoniowie,  Obrazowie,  Zespole  Szkół  Rolnicze  Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Sandomierzu i Bursie Szkolnej w Sandomierzu. 

Poradnia  posiada  i  na  bieżąco  udostępnia  materiały  informacyjne,  edukacyjne  dla 

rodziców, nauczycieli, młodzieży dotyczące różnych form uzależnień oraz agresji i przemocy

w  domu i w szkole.

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,  brak  samoakceptacji, 

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

zainteresowanym osobom prowadzimy liczne  konsultacje  z  dyrektorami  szkół,  pedagogami 
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szkolnymi,  kuratorami sądowymi, społecznymi i zawodowymi, Poradnią Odwykową, RODOK 

(Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny), Policją, Sądem Rejonowym.

Pracownicy Poradni społecznie od 2000 roku dyżurują w Centrum Pomocy Ofiarom 

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

Działaniami profilaktycznymi obejmowana była różnorodna problematyka. Poruszane 

tematy  skupiały  się  wokół  systemu  wartości,  środków  uzależniających,  zapobiegania 

zachowaniom  ryzykowanym,  umiejętności  życiowych  oraz  wspierania  rozwoju  dzieci  i 

wspomagania rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. 

Po raz kolejny Poradnia brała udział w organizacji akcji w powiecie „Świętokrzyskie 

Dni  Profilaktyki”.  Pracownicy  uczestniczyli  w  opracowywaniu  programu  korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

c) 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.

W  celu  zapewnienia  podstawowych  warunków  bezpieczeństwa,  utrzymania  ładu  i 

porządku  publicznego,  przeciwdziałania  wszelkim  przejawom  patologii  i  przestępczości 

Spółdzielnia starając się zareagować i przystosować do współczesnych realiów przestępczości 

stara się pomóc młodym ludziom i pokierować nimi w procesie integracji, co można osiągnąć w 

różnorodny sposób (integracja społeczna, kulturalna, językowa itd.).

Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Sandomierzu podpisał  umowę z Sandomierską 

Spółdzielnią Mieszkaniową na prowadzenie działalności kulturalnej i przyjął prowadzenie tej 

działalności jako realizację działań statutowych Spółdzielni w zakresie działalności społeczno – 

wychowawczej. Przez cały rok 2008 młodzież mieszkająca na osiedlach i nie tylko znalazła 

zainteresowanie w prowadzonej placówce na następujących obszarach:

• zespoły taneczne,

• zajęcia muzyczno-wokalne i teatralne,

• zajęcia rekreacyjne,

• inne formy wynikające z potrzeb mieszkańców.

Działalność ta jest dofinansowywana przez Spółdzielnię.

Przez  cały  rok  dzięki  interwencji  mieszkańców  dotyczących  dewastacji  mienia, 

wybijania  szyb  w  drzwiach  wejściowych  do  klatek  schodowych  Administracja  Spółdzielni 

zwracała się do Policji w celu objęcia nadzorem miejsc szczególnie zagrożonych.
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Komenda  Powiatowa  Policji  w  okresie  Świąt  Bożego  Narodzenia  2008  w  trosce

o bezpieczeństwo mieszkańców osiedla zwracała się z prośbą o emisję w osiedlowej telewizji 

kablowej komunikatu podając wskazówki mieszkańcom m.in. jak uniknąć kradzieży, włamań 

do  mieszkań,  zabezpieczenia  mieszkań  osób  wyjeżdżających  poza  miejsce  zamieszkania, 

zadbanie o bezpieczeństwo najmłodszych itp.

W zakresie przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom wprowadzono również monitoring 

na bazie spółdzielni i we współpracy z Urzędem Miasta także na osiedlu.

Przez cały rok 2008 w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 15 – 17 spółdzielnia 

dysponowała  świetlicą  w  celu  organizowania  wspólnych  spotkań  policji  z  mieszkańcami 

budynków  spółdzielczych  na  tematy  m.in.  bezpieczeństwa,  zapobiegania  przestępczości 

obywateli w celu poprawy istniejącej sytuacji. 

d) 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 minionym 2008 roku zorganizowane i przeprowadzone zostały stałe i sprawdzone 

imprezy harcerskie, rekreacyjne i sportowe. Uzupełnione o nowe inicjatywy – Harcerskie Harce 

Halowe 2008,  Imieniny Zucha,  Zuchowe Andrzejki  –  „Andrzejki  z  Nietoperzem Gackiem”, 

konkurs  –  „Jajo  pięknie  malowane”,  konkurs  –  „Druhna  Olga,  Druh  Andrzej  –  pierwsi 

harcerze”,  wystawa  fotografii  –  „Sandomierz  oszroniony”,  kominek  poświęcony  dh.  hm. 

Barbarze Mazur, akcje charytatywne – udział harcerzy w VI Finale WOŚP, kweście na rzecz 

odbudowy wieży na Św. Krzyżu i inne, o których mowa poniżej.

Tworząc programy kursów zwracano uwagę na podejmowanie tematów o charakterze 

proekologicznym,  poświęconym profilaktyce  zdrowotnej  i  bezpieczeństwu  w miejscu  nauki

i  wypoczynku dzieci  i  młodzieży.  Zapraszano uprawnione osoby do prowadzenia wykładów

i warsztatów w wyżej wymienionym zakresie.

● XI  Przegląd  Przedstawień  Jasełkowych  2008  -  12  stycznia  w  obiekcie  MOSiR-u, 

rozpoczął się XI Przegląd Przedstawień Jasełkowych 2008. To impreza z tradycją,  która 

zyskała już wielu sympatyków i stałych bywalców. W tym roku w przeglądzie udział wzięło 

blisko 200 osób. Na spotkaniu zaprezentowało się 7 grup. Były w nich zuchy, harcerze, a 

także osoby niezrzeszone - uczniowie szkół z powiatu sandomierskiego. 

W podziękowaniu  za  występ  każdy  zespół  otrzymał  okolicznościowy dyplom,  a  każdy

z  uczestników  po  kalendarzu  ściennym,  batoniku  oraz  odblasku  od  Stowarzyszenia 

"Bezpieczny Powiat Sandmierski". Dh hm. Czesław  Rączkiewicz podkreślił  jak bardzo 
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ważne jest bezpieczeństwo na drodze i jak ważne jest to, żebyśmy byli widoczni, zwłaszcza 

zimą, gdy wcześniej zapada zmrok.

● XVI Finał  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy -  Harcerska  kawiarenka  zaistniała 

podczas  16  Finału  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy,  który  miał  miejsce  na  hali 

sportowej MOSiR w Sandomierzu. Pyszne ciastka w kształcie serca, biszkopty, jabłeczniki, 

pierniki,  murzynki,  makowce i  budyniowce oraz hit  ciasto  długości  metra  udekorowane 

czekoladowym sercem i  napisem WOŚP -  tego  wszystkiego można  było  skosztować w 

kawiarence.  Nie  zabrakło  również  różnego  rodzaju  herbat  i  kawy.  Zainteresowanie 

kawiarenką było ogromne dzięki temu udało się zebrać na konto WOŚP - z kawiarni i do 

puszek - 1070,66 zł. Jak na krótki czas funkcjonowania kawiarenki (od 14.30-18.00) wynik 

wydaje się być imponujący. 

● II Harcerskie Harce Halowe - Ponad 200 harcerzy z hufców Sandomierz, Stalowa Wola, 

Tarnobrzeg  uczestniczyło  w  trzydniowym  zlocie  pod  hasłem Harcerskie  Harce  Halowe 

2008.  Idea  Zlotu  zrodziła  się  rok  temu,  wtedy  to  harcerzy  gościł  Hufiec  Tarnobrzeg. 

Tegoroczną drugą edycję w dniach 18-20 stycznia 2008 roku – zorganizowała Komenda 

Hufca  Sandomierz.  Bazę  noclegową  stanowiła  Szkoła  Podstawowa  nr  1,  tam,  już  w 

piątkowe popołudnie przybywały drużyny harcerskie. Po zakwaterowaniu i odprawie kadry, 

którą poprowadził Komendant Zlotu – dh. hm. Janusz Chabel, patrole wzięły udział w grze 

„Ratunek dla Świata”. Znakiem rozpoznawczym identyfikującym członków gry i zarazem 

informującym  przejeżdżające  pojazdy  były  znaczki  odblaskowe  przekazane  przez 

Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Sandomierski", które otrzymał każdy uczestnik zlotu.  

● Ferie,  ferie  -  w dniu  01.02.2008 roku,  zuchy z  gromady Bractwo Leśnej  Przygody ze 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, udały się na wycieczkę w poszukiwaniu śladów 

przeszłości.  Pierwsze  kroki  skierowali  do  domu  słynnego  kronikarza  polskiego  Jana 

Długosza. Dom, w którym mieści się Muzeum Diecezjalne powstał 531 lat temu. Od 70 lat 

pełni funkcję muzeum. W Domu kronikarza Polski, podziwiali zgromadzone tam eksponaty 

i pamiątki,  m.in.  rękawiczki  Królowej  Jadwigi  z  cielęcej  skóry,  szaty  liturgiczne,  stare 

księgi,  oprawione  w  skórę,  kolekcję  krzyży,  naczyń  ceramicznych,  różnych  figur,  oraz 

obrazy sławnych mistrzów włoskich ze szkoły flamandzkiej. Zuchy szczególnie zaciekawił 

obraz Jana Chrzciciela. Dzięki zastosowanej technice gry cieni, odpowiednich barw, obraz 

sprawiał  wrażenie  ruchomego.  Wizyta  w muzeum wzbogaciła  wiedzę  zuchów na  temat 

malarstwa, sztuki i rzeźby sakralnej z przed wielu, wielu lat.

Wycieczka  była  również  podsumowaniem  wiedzy  o  bezpiecznym  poruszaniu  się  po 

drogach.  Druhny  w  trakcie  marszu  sprawdzały  m.in.  wiedzę  i  umiejętności  zuchów 

dotyczącą zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
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● Zuchy Ekologami - Zuchy z 19 GZ "Przyjaciele Ekoludka" w Kręgu Rady podjęły decyzję, 

że  będą  zdobywać  sprawność  zespołową  "Ekoludek".  Będą  przez  ten  czas  poznawać 

sposoby  ochrony  przyrody  przed  zanieczyszczeniami,  poprzez  zabawę,  piosenki

i pląsy uczyć się prawidłowych zachowań proekologicznych.

● Kurs dla kandydatów na kierowników i wychowawców placówek wypoczynku dzieci

i młodzieży  - Sandomierski hufiec ZHP wspólnie z harcerskim Ośrodkiem Doskonalenia 

Instruktorów w Kielcach zorganizował kurs dla kandydatów na wychowawców placówek 

wypoczynku dzieci i młodzieży - zgłosiło się 19 uczestników, oraz kurs dla kandydatów na 

kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży – zgłosiło się 4 uczestników, którzy 

po  zaliczeniu  cyklu  zajęć  i  udzieleniu  odpowiedzi  na  pytania  testowe  zaliczyli  kursy 

z wynikiem  pozytywnym.  Dużo  miejsca  na  kursach  poświęcone  zostało  zagadnieniom 

z zakresu  organizacji  bezpiecznego  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży.  Kursanci  otrzymali 

świadectwa ukończenia kursu i szereg materiałów, które przydadzą się w organizacji czasu 

wolnego dzieci i młodzieży.

● Ogólnopolski  Konkurs  Wiedzy  Pożarniczej -  Druhna  Joanna  Lipczyńska  z  22  DH 

„Słoneczny Patrol” brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej, w którym 

na  szczeblu  wojewódzkim  zajęła  V  miejsce,  wygrywając  wcześniej  eliminacje  gminne

i powiatowe. Na wniosek drużynowej dh. pwd. Barbary Miklas na zbiórce dn. 5.05.2008r. 

zdobyła sprawność ,,Strażak”.

● Ambasadorowie  Praw  Dziecka  -  20  DH  „Nadwiślańskie  Trampy”  1  czerwca  2008  r. 

wzięła  udział  w  fabularyzowanej  grze  miejskiej  Ambasadorowie  Praw  Dziecka.  Gra  ta 

oparta o Konwencję o Prawach Dziecka przygotowana została z okazji Międzynarodowego 

Dnia  Dziecka  przez  portal  strefamlodych.pl  oraz  firmę  citygames.pl.  Patronat  nad  tym 

wydarzeniem  objął  Rzecznik  Praw  Dziecka  -  Pani  Ewa  Sowińska.  Wśród  blisko  setki 

gimnazjalistów  z  całej  Polski,  była  reprezentacja  z  20  ŚDH  Nadwiślańskie  Trampy. 

Uczestnicy ubrani w białe koszulki z logo gry wyruszyli z dziedzińca Zamku Królewskiego 

na  szesnaście  punktów  rozlokowanych  w  różnych  częściach  miasta.  Czekały  na  nich 

rozmaite  zadania,  które  dotyczyły  konkretnych  postanowień  Konwencji.  Przed  siedzibą 

Sądu  Najwyższego  należało  odegrać  rozprawę  sądową  a  w  Rodzinnym  Domu  Dziecka 

przeprowadzić  zabawy  dla  przybywających  tam  dzieci.  Uczestnicy  dotarli  również  do 

siedziby Biura  Rzecznika  Praw Dziecka,  gdzie  ich  zadaniem było  ułożenie  wierszyków

o prawach dziecka. W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz przyległych ogrodach 

zastanawiali  się  nad  organizacją  idealnego  weekendu  oraz  dyskutowali  o  prawie  do 

bezpłatnej  i  obowiązkowej  nauki,  a w siedzibie  Komendy  Stołecznej  Policji  zespoły 

nagrywały krótką reklamę społeczną o sposobach pomocy dzieciom - ofiarom przemocy. 
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Czterogodzinna  gra-szkolenie  zwieńczona  została  uroczystym  wręczeniem  imiennego 

Paszportu Ambasadora Praw Dziecka.

● V Ogólnopolski Rajd po Ziemi Sandomierskiej  - W dniach 7-8.06.2008 odbywał się V 

Ogólnopolski  Rajd  po  Ziemi  Sandomierskiej.  Na  trasach  –  pieszej,  „Zielona  Żabka”

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

ponad  170  osób.  Uczestnicy  rajdu  to  nie  tylko  mieszkańcy  Sandomierza,  ale  również 

okolicznych miejscowości – m.in. Tarnobrzega, Pisar, Gałkowic, Koprzywnicy. 

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,  Ośrodkowi  Sportu

i Rekreacji w Tarnobrzegu.

Rozpoczęcie rajdu nastąpiło w sobotę 7 czerwca przy studni na sandomierskiej Starówce, 

tam  na  uczestników  czekali  członkowie  sztabu  rajdu,  którzy  rejestrowali  przybyłych

i  wręczali  przygotowane przez organizatorów materiały.  Przy rejestracji  każdy uczestnik 

otrzymywał od organizatorów plakietkę rajdu, zieloną czapeczkę,  kartę patrolu,  w której 

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

rajdowe do wykonania w trakcie jego trwania.

Pierwszy punkt kontrolny zlokalizowany był na dziedzińcu podziemnej trasy turystycznej, 

tam uczestnicy rajdu  mieli  za  zadanie  wybić  samemu sandomierską  monetę,  wszystkim 

udało się wykonać to  zdanie i bogatsi o nowy pieniążek ruszyli w stronę placu Jana Pawła 

II. Na Placu, nieopodal Krzyża Papieskiego, uczestnicy rajdu wykazywali się znajomością 

alfabetu Morse`a odczytując zaszyfrowaną wiadomość. Wykonywali także żółte tulipany z 

papieru, dobrze im znaną techniką origami, które złożyli  pod pomnikiem Jana Pawła II. 

Zapalili  harcerskie znicze,  a to wszystko by uczcić pamięć o Ojcu Świętym. Dalej  trasa 

rajdu  prowadziła  przez  urokliwe  góry  pieprzowe.  Wędrujących  nie  przestraszyła  nagła 

zmiana pogody, szybko wyciągnęli ze swoich bagaży ochronne peleryny przeciwdeszczowe 

i  maszerowali  dalej.   Na szczycie czekało na nich ekologiczne zadanie i  plakietki  złazu 

gromad zuchowych „Zielona Żabka”. Tylko trzem patrolom udało się dotrzeć na ten punkt, 

ale  pozostali  dzielnie  pokonywali  czerwony  szlak  prowadzący  przez  góry  pieprzowe. 

Wędrując dalej w stronę szkoły podstawowej w Mściowie, realizowali zadania rajdowe – 

kartka do rajdowej  kroniki,  „Sandomierskie  perełki”,  rajdowa fotka.  Już na zakończenie 

trasy czekało na uczestników rajdu zadanie sprawnościowe – pokonanie odcinka trasy na 

szczudłach,  zdanie  to  wymagało  odwagi  i  sprytu,  i  tych  cech  nie  zabrakło  młodym 

piechurom. Po zakwaterowaniu na  terenie  szkoły podstawowej  we Mściowie  i  spożyciu 
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posiłku przygotowanego przez komendantki tras, uczestnicy rajdu wzięli udział w pokazie i 

zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonych przez 

członków  Sandomierskiej  Grupy  Ratownictwa  PCK.  Chętni  mogli  sprawdzić  swoje 

umiejętności z zakresu reanimacji na fantomach. 

W drugim dniu rajdu na Placu Jana Pawła II w Sandomierzu odbył się przegląd piosenki 

rajdowej „Takie małe śpiewogranie ...”. Patrole śpiewająco prezentowały się na scenie, za 

co  otrzymywały  dyplom  „Złota  płyta”,  słodkie  niespodzianki,  kasety  z  muzyką  oraz 

kolorowe baloniki.

Na  zlocie  podsumowano  również  działalność  harcerską  gromad  zuchowych  i  drużyn 

harcerskich.  Najlepsi,  wyróżnieni  zostali  nadaniem  tytułu  Mistrzowskiej  Gromady 

Zuchowej Hufca ZHP Sandomierz. W tym roku tytuł  ten otrzymała, już po raz drugi,  7 

Gromada  Zuchowa  „Bractwo  Leśnej  Przygody”  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  1  w 

Sandomierzu.  Sandomierskie  zuchy  wręczyły  też  swoją  honorową  odznakę  „Zuchowe 

Słoneczko” – a otrzymał je druh hm. Czesław Rączkiewicz – wieloletni komendant hufca 

ZHP w Sandomierzu, obecnie skarbnik hufca.

● Na tropie Shreka – detektywistyczna kolonia zuchowa - w tym roku już po raz dziesiąty 

Hufiec  im.  Ziemi  Sandomierskiej  w  Sandomierzu  stał  się  organizatorem  letniego 

wypoczynku - Kolonii Zuchowej u podnóża Tatr. Od kilku lat kolonia zlokalizowana jest w 

Domu Gościnnym „U Trebuni” w Murzasichlu k/ Zakopanego, w którym dzieci mają do 

dyspozycji 2-3-5 – osobowe pokoje, dużą stołówkę,  świetlicę, salę do gry w tenis stołowy, 

odkryty basen, boisko sportowe i szałas  z miejscem na grilla. 

Wśród wypoczywających w tym roku znalazło  się  25 zuchów z  gromad należących do 

naszego Hufca. W terminie 1.07-14.07.2008 r. grupa 44 dzieci w wieku 7 - 12 lat nie tylko 

poznawała górskie krajobrazy, szlaki turystyczne Polskich Tatr, życie, zwyczaje i legendy 

ludzi zamieszkujących te tereny, ale także stała się uczestnikami przygód postaci filmowych 

„Shreka”.  Podstawę  do  zajęć  tematycznych  na  kolonii  stanowiły  bowiem  regulaminy 

sprawności  "Detektyw"  i  "Shrek".  Była  także  możliwość  zdobycia  szesnastu  innych 

indywidualnych sprawności,  jak choćby Mistrza  gier  i  zabaw,  Kronikarza,  Meteorologa, 

Dobrego opiekuna, Tancerza czy Fotoamatora.  Opracowany przez hm. Ewę Miękina i pwd. 

Paulinę Grębowiec program "Na tropie Shreka" miał  trafnie dobraną fabułę i dzięki temu 

dostarczał zuchom  - jak można było wywnioskować z bieżącej obserwacji,  ale także na 

podstawie pisemnych wypowiedzi uczestników kolonii - wielu niezapomnianych wrażeń, 

zaspokajając  przy  tym  poznawczą  ciekawość  dzieci.  Nad  bezpieczeństwem  zuchów

i realizacją programu czuwało 7 instruktorów. Zapewniono także opiekę medyczną. 

W  czasie  wypoczynku  zorganizowano  uczestnikom  wiele  konkursów  za  udział, 
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w których zawsze czekały nagrody (słodycze i drobne upominki). Część z  nich punktowana 

była  w  rywalizacji  międzyszóstkowej.  Przez  cały  turnus  wszystkie  pokoje  brały  udział 

w konkursie czystości komnat. Uroczysty apel w przeddzień powrotu do Sandomierza był 

okazją by podsumować rywalizacje, wręczyć nagrody (nikt nie był ich pozbawiony) oraz 

pamiątkowe gadżety. Każdy uczestnik otrzymał także płytę z ponad 700-set zdjęciami, które 

dokumentują  14  dni  z  życia  kolonisty  oraz  specjalnie  wydaną  gazetkę  "Z  kartoteki 

detektywa". 

● „Jugendforum”  w  Emmendingen  -  W  pierwszej  połowie  lipca  (5-13.07.2008)  grupa 

sandomierskiej  młodzieży  gościła  na  międzynarodowym  obozie  „Jugendforum”  w 

Emmendingen – partnerskim mieście Sandomierza. Obóz zorganizowano z okazji rocznicy 

podpisania aktów partnerskich pomiędzy Emmendingen a francuskim miastem Six Four Les 

Plages i angielskim Newark on Trent. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu zakwaterowana 

była  w miasteczku namiotowym specjalnie  przygotowanym na  spotkanie  młodych ludzi

z  zaprzyjaźnionych miast  partnerskich Emmendingen.  We wspólnej  zabawie i  pracy nie 

przeszkadzały  bariery  językowe  i  różnice  kulturowe.  Młodzież  uczyła  się  od  siebie 

nawzajem zarówno języka jak i nowych umiejętności na warsztatach przygotowanych  przez 

organizatorów.  Uczestnicy  „Jugendforum”  mieli  możliwość  rozmowy  z  jedną  z 

eurodeputowanych  oraz  udziału  w  posiedzeniu  parlamentu.  Program  obozu  był  bardzo 

urozmaicony,  oprócz   wycieczek  uczestnicy  rozegrali  mecz  w  piłki  nożnej  –  najlepsi 

piłkarze otrzymali medale, puchary i dyplomy, wspinali się po ścieżkach tarzana w parku 

linowym w miejscowości Bombach,  wzięli udział w nocnej wędrówce po Schwarzwaldzie 

z oglądaniem gwiazd i wschodu słońca z wieży widokowej Eichber.

● Obóz  harcerski  w  Przebrnie  k/Krynicy  Morskiej  -  od  ponad  30  lat  Hufiec  ZHP

w  Sandomierzu  organizuje  obozy  harcerskie  w Przebrnie,  niezwykle  malowniczej 

miejscowości  położonej  w  Parku  Krajobrazowym  na  Mierzei  Wiślanej.  Jest  to  idealne 

miejsce dla tych, którzy lubią pobyt na łonie natury. Wyjeżdżając do Przebrna można nie 

tylko odpocząć od miejskiego gwaru i pooddychać czystym powietrzem, również można 

miło spędzić czas, poznać wspaniałych ludzi, dobrze się bawić. Uczestnicy obozu mają do 

dyspozycji  boisko  sportowe  i  dostęp  do  plaży  z wyznaczonym  kąpieliskiem.  Nad 

bezpieczeństwem kąpiących się czuwa wykwalifikowany ratownik. Cała kadra, czyli blisko 

pięćdziesiąt  osób  -  to  wolontariusze,  którzy  nieodpłatnie  opiekują  się  uczestnikami 

Harcerskiej  Akcji  Letniej  sandomierskiego  hufca  ZHP  organizując  czas  spędzony  na 

obozach tak, aby był on atrakcyjny, a przede wszystkim bezpieczny dla uczestników. 

Program dostosowany do  potrzeb   uczestników,   tematycznie  związany  jest  z morzem. 

Każdy dzień pobytu w Przebrnie różni się od poprzedniego, na uczestników czeka wiele 
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niespodzianek. 

Uczestnicy obozu są zapoznawani z regulaminami obowiązującymi w trakcie jego trwania – 

zasadami  bezpiecznego  poruszania  się  po  drogach,  regulaminem  przeciwpożarowym, 

regulaminem  kąpieli  i  kąpieliska,  regulaminem  uczestnika  obozu.  W  trakcie  zajęć 

prowadzone  są  pogadanki  na  temat  alkoholizmu,  stosowania  środków  odurzających, 

stosowania  przemocy  i  agresji.  Opieka  medyczna  przebywająca  na  obozie  prowadzi 

warsztaty  „Pomoc  doraźna”  –  jak  udzielić  poszkodowanemu  pierwszej  pomocy 

przedmedycznej” – uczestnicy obozu z zaangażowaniem biorą udział w tego typu zajęciach, 

są świadomi, iż ich reakcja może uratować ludzkie życie.

Tradycyjnie organizowane są trzy turnusy obozu z myślą o wakacyjnym wypoczynku dzieci 

i młodzieży w wieku 12-16 lat. Łącznie w Harcerskiej Akcji Letniej organizowanej w roku 

2008 przez sandomierski hufiec ZHP wzięło udział 673 osoby. 

● Apteczka  dla  Gruzji -  w  związku  z  tragedią,  jaka  dotknęła  naród  gruziński  harcerze

z  sandomierskiego  hufca  ZHP włączyli  się  do  akcji  „Apteczka  dla  Gruzji”.  W wyniku 

podjętych  działań  zebrali  środki  opatrunkowe  dla  ofiar  wojny  w  Gruzji,  o  wartości 

przekraczającej ponad 1000 złotych. Akcję zainicjowała Komenda Chorągwi Kieleckiej, a 

patronat nad nią objęła Główna Kwatera ZHP w Warszawie.

Najaktywniej do akcji włączyła się 20 Drużyna Harcerska "Nadwiślańskie Trampy", która 

pod opieką drużynowej Jolanty Mochol, przeprowadziła zbiórkę materiałów opatrunkowych 

wśród  mieszkańców  Annopola.  Harcerze  stanęli  przed  aptekami  i  zbierali  środki 

opatrunkowe do kartonowych pudełek. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród 

społeczeństwa.  Zebrane  w Annopolu  materiały  opatrunkowe  przekazano  do  siedziby 

Komedy Hufca ZHP w Sandomierzu.

Natomiast  na  terenie  Sandomierza  akcję  koordynowali:  druhna  Izabela  Lamparska  oraz 

harcmistrz  Czesław  Rączkiewicz.  Harcerze  zwrócili  się  z  prośbą  o  wsparcie  akcji  do 

sandomierskich aptekarzy i sklepów ze sprzętem rehabilitacyjnym. Zdecydowana większość 

farmaceutów  poparła  tę  inicjatywę.  Materiały  opatrunkowe  przekazywali  również 

sandomierscy  harcerze:  Weronika  Żurek  z  20  Gromady  Zuchowej  "Sprytna  Gromadka 

Kubusia Puchatka" oraz Marta Gilewska - drużynowa 19 Gromady Zuchowej "Przyjaciele 

Ekoludka".

W  wyniku  przeprowadzonej  akcji  zebrano  sześć  kompletnych  apteczek  z  pełnym 

wyposażeniem, a także wiele innych materiałów i środków opatrunkowych. Wszystkie dary 

medyczne  zostały odpowiednio  spakowane  i  przesłane  do  Głównej  Kwatery ZHP,  skąd 

zostaną przekazane do Ambasady Gruzińskiej w Warszawie.

● Zuchy z 7 Gromady Zuchowej ,,Bractwo Leśnej Przygody” sandomierskiego Hufca ZHP 
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działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w czerwcu 2008 przystąpiły do ogólnopolskiej 

kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Producentów 

i Dziennikarzy Radiowych. Zadaniem konkursu było poznanie ,,mocnych stron grupy” oraz 

przygotowanie  akcji  propagującej  zdrowy  styl  życia  i  działań  mających  na  celu 

zapobieganie  spożywania  alkoholu,  środków  psychoaktywnych  przez  dzieci,  młodzież

i  dorosłych.  W  tym  celu  zuchy  przeprowadziły  wywiady  ze  sprzedawcami  sklepów 

zlokalizowanych najbliżej szkoły, przekazały naklejki na kasy fiskalne ,,Bez dowodu nie 

kupisz!”  Wykonały  i  rozwiesiły  na  terenie  szkoły  plakaty  potępiające  alkoholizm

i  stosowanie  używek.  Za  aktywne  działania  Gromada  otrzymała  dyplom  oraz  nagrodę 

rzeczową.  W podziękowaniu  za  zaangażowanie  w  działania  wspierające  nowoczesną 

profilaktykę organizatorzy niniejszego konkursu przyznali kadrze gromady druhnom - Marii 

Kiliańskiej,  Elżbiecie Strzelińskiej, Małgorzacie Pracało Certyfikat Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. Nagrody zostały wręczone przez burmistrza Jerzego Borowskiego na sesji Rady 

Miasta Sandomierza w dniu 29 października 2008.

● Z ekologią na Ty - w miesiącach wrzesień-listopad 2008 drużyny harcerskie naszego hufca 

realizowały cykl zbiórek związanych z ekologią.  Celem akcji  była edukacja ekologiczna 

młodego  pokolenia  i  kształtowanie  postaw  zmierzających  do  ochrony  środowiska 

naturalnego.  Harcerze  poznawali  przyrodę,  sposoby  jej  ochrony,  realizowali  zadania 

harcerskich sprawności przyrodniczych. W miarę warunków pogodowych zbiórki odbywały 

się w terenie – harcerze poznając swoje środowisko starli się wypracować sposoby ochrony 

przyrody i przeciwdziałania zanieczyszczeniom. Po cyklu zbiórek nastąpiło podsumowanie 

-  zorganizowany  został  wyjazd  dla  22  osobowej  grupy  harcerzy  do  miejscowości 

Murzasichle k/Zakopanego. W programie wyjazdu zaplanowano zajęcia z „Ekologią na Ty’, 

wizytę  w Muzemu  Tatrzańskim,  spotkanie  z  pracownikami  Tatrzańskiego  Parku 

Narodowego, oraz włączenie się do akcji „Czyste Tatry” – harcerze sprzątali odcinek szlaku 

turystycznego.  Wyjazd  podsumowujący  udało  się  zorganizować  dzięki  wsparciu 

finansowemu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Sandomierski”.

e) 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 ze Szkołą Podstawową Nr 2 w Sandomierzu  program profilaktyczny pt. "Raz, dwa, trzy 

- bądź bezpieczny i Ty";

● wspólnie z Przedszkolem w Łoniowie program profilaktyczno - wychowawczy mający nauczyć 

dzieci zasad bezpieczeństwa na drogach;
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● razem z Komeda Powiatową Policji w Sandomierzu XXXI edycje Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;

● wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową w Koprzywnicy program profilaktyczny pt.  "Raz, 

dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty";

● razem  z  Publicznym  Zespołem  Szkół  w  Łoniowie  program  edukacyjno  -  wychowawczy  

"Z  bezpieczeństwem  na  Ty",  którego  celem  było  podniesienie  świadomości  z  zakresu 

bezpieczeństwa w różnych aspektach życia wśród dzieci i młodzieży;

● wspólnie ze Szkołą Podstawową w Winiarach konkurs nt. "Bezpieczna droga do szkoły";

● razem z Gimnazjum im. JP II w Klimontowie program "Bezpieczna Szkoła", którego celem 

było zwrócenie uwagi lokalnego środowiska na problemy związane z przemocą rówieśniczą jak 

i w rodzinie;

● program profilaktyczno - wychowawczy "Spójrz inaczej", który miał na celu przeciwdziałanie 

złemu wpływowi reklamy, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ekstremalnych i szkodliwości 

używek.

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. 

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:

 współfinansowano organizację zimowego i letniego wypoczynku organizowanego przez szkoły 

tj.  Obrazów,  Niedźwice,  Skotniki,  Łążku,  Złota,  Kleczanów,  w których  to  poprzez  zabawę 

uczono dzieci zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym;
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 dofinansowano zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci z rodzin uboższych i z problemami 

wychowawczymi organizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej;

 dofinansowano cykliczną imprezę organizowaną przez Koło Wędkarskie Nr 53 w Zdanowie 

skierowaną  do  dzieci  z  terenu  powiatu  sandomierskiego,  która  miała  na  celu  uczyć 

bezpiecznego  zachowania  się  dzieci  nad  zbiornikami  wodnymi  i  kulturalnego 

zagospodarowania im wolnego czasu;

 wparto  finansowo wakacyjny wypoczynek  dla  dzieci  i  młodzieży pod hasłem "Żyj  zdrowo

i  bezpiecznie"  organizowany przez  UKS "Arka",  KS "Koprzywianka"  i  Liturgiczną  Służbę 

Ołtarza w Koprzywnicy;

 współfinansowano cykliczną imprezę organizowaną we wsi Komorna nt. "Bezpieczne Wakacje 

2008", na której oprócz konkursów dla dzieci i młodzieży organizowane sa pokazy i pogadanki 

nt. bezpiecznego spędzania czasu wakacyjnego;

 w  okresie  ferii  letnich  dzięki  dobrze  rozwiniętej  współpracy  Stowarzyszenia

z  Sandomierskim  Hufcem  ZHP  i  Gminnymi  Komisjami  ds.  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych, Urzędami Gminnymi, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, zorganizowano 

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

wakacyjnego  wyjazdu.  Tylko  dzięki  pozyskanym  środkom  finansowym,  społecznej  pracy 

nauczycieli, księży i ludzi dobrej woli, zorganizowano 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 

sportowych,  pokazów  i  festynów,  których  głównym  celem  było  propagowanie  wśród 

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

W ubiegłym roku Zarząd Stowarzyszenia zlecił opracowanie i rozpropagował wśród 

młodzieży  i  dzieci  ze  szkół  powiatu  sandomierskiego  książeczkę  pt.  "ABC  młodego 

rowerzysty", która w sposób kolorowy i na wesoło ma uczyć dzieci zasad ruchu drogowego

i być ważnym elementem edukacji dla dzieci.

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

wypadków drogowych i tak:

● 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;

● wsparto  finansowo Pana  Sławomira  Kaweckiego,  który obecnie  przechodzi  kosztowna i 

długa rehabilitację po przebytym wypadku komunikacyjnym;

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

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

● udzielono pomocy finansowej Pani Zofii Stawińskiej,  matce ofiary wypadku drogowego, 

który wydarzył się w 1993 roku. Obecnie jej córka, która w czasie wypadku drogowego 

odniosła poważne obrażenia uczestniczy w turnusach rehabilitacyjnych;

● ponadto  dofinansowano  wyjazd  na  Zieloną  Szkołę  Dawida  Starzyńskiego,  syna  ofiary 
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wypadku drogowego, którego matki nie było stać na opłacenie pełnych kosztów wyjazdu; w 

czasie tego wypoczynku były realizowane programy bezpieczeństwa;

● udzielono pomocy finansowej Panu Stanisławowi Cichoń, który w czasie drogi do pracy

w dniu 23.11.2007 roku uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu i do dnia 

dzisiejszego trwa jego rehabilitacja;

● dofinansowano  wyjazd  na  Zieloną  Szkołę  Moniki  Niekurzak,  córki  ofiary  wypadku 

drogowego, która jest bardzo dobrą uczennicą, a jej rodziny nie jest stać pokryć pełne koszty 

wyjazdu;

● udzielono  wsparcia  finansowego  na  leczenie  i  rehabilitację  oraz  poprawę  podstwowych 

warunków życia dla ofiary wypadku komunikacyjnego Pani Barbary Misztal;

● 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;

● dofinansowano zakup specjalistycznej  protezy podudzia dla  Pana Marcina Czajki,  ofiary 

wypadku komunikacyjnego;

● udzielono pomocy finansowej rodzinie Pani Magdaleny Jastrząb, która zginęła w wypadku 

komunikacyjnym i obecnie stan finansowy jej rodziny jest bardzo ciężki;

● udzielono  wsparcia  finansowego  dla  Pani  Agnieszki  Strzeleckiej,  żony  ofiary  wypadku 

drogowego;

● dofinansowano  rehabilitację  Panu  Tomaszowi  Białeckiemu,  który  po  wypadku 

komunikacyjnym  jest  poddawany  specjalistycznym  ćwiczeniom  rehabilitacyjnym 

przynoszącym wymierne korzyści;

● wparto  finansowo  rodzinę  Pana  Ryszarda  Dąbrowskiego,  który  uległ  wypadkowi 

drogowemu i obecnie sytuacja finansowa jego rodziny jest ciężka.

Wszystkie  wnioski  rodzin  ofiar  wypadków  skierowane  o  pomoc  do  Zarządu 

Stowarzyszenia zostały rozpatrzone pozytywnie.

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
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Łączne nakłady na remonty dróg   4 368 204,14 zł

Długość odcinków dróg   8,21 km

Udział Gminy      682 429,64 zł

Udział ZDP      704 575,94 zł

Środki Powodziowe        88 587,00 zł

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego         2 892 611,56 zł

● gmina Dwikozy

Łączne nakłady na remonty dróg     608 607,94 zł

Długość odcinków dróg                              2,92 km

Udział Gminy           250 002,57 zł

Udział ZDP                                                  274 923,37 zł

Środki Powodziowe             83 682,00 zł

● gmina  Klimontów

Łączne nakłady na remonty dróg       867 799,46 zł

Długość odcinków dróg                            4,75 km

Udział Gminy           309 893,24 zł

Udział ZDP                                               412 252,23 zł

Środki Powodziowe                      145 654,00 zł

● gmina  Koprzywnica

Łączne nakłady na remonty dróg      505 491,38  zł

Długość odcinków dróg                                        2,91 km

Udział Gminy         169 761,29 zł

Udział ZDP                                                 213 831,09 zł

Środki Powodziowe           121 899,00 zł

● gmina  Obrazów

Łączne nakłady na remonty dróg      685 259,96 zł

Długość odcinków dróg                            2,99  km

Udział Gminy           342 629,98 zł

Udział ZDP                                                       342 629,98 zł

● gmina  Wilczyce

Łączne nakłady na remonty dróg        428 681,77 zł

Długość odcinków dróg                              2,48  km

Udział Gminy               99 962,23 zł

Udział ZDP                                                     145 713,55 zł

Środki Powodziowe           183 006,00 zł
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● gmina  Łoniów

Łączne nakłady na remonty dróg       410 728,25 zł

Długość odcinków dróg                              2,48  km

Udział Gminy             149 997,48 zł

Udział ZDP                                                   172 143,78 zł

Środki Powodziowe             88 587,00 zł

● gmina  Zawichost

Łączne nakłady na remonty dróg         230 562,35 zł

Długość odcinków dróg                                         1,38  km

Udział Gminy               59 914,53 zł

Udział ZDP                                           82 060,83 zł

Środki Powodziowe 88 587,00 zł

Dla  poprawy bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  ZDP zamontował  łącznie  200  szt.  znaków 

drogowych na drogach powiatowych:

• znaki ostrzegawcze - 48 szt.

• znaki zakazu - 21 szt.

• znaki nakazu -   1 szt.

• znaki informacyjne - 51szt.

• znaki kierunku i miejscowości - 47 szt.

• dodatkowe znaki + tabliczki do znaków - 32 szt.

W  okresie  kwiecień  -  październik  2008  r.  przeprowadzono  remonty  cząstkowe 

nawierzchni  bitumicznej  dróg  powiatowych  emulsją  asfaltową  i  grysami  dolomitowymi  - 

wbudowano 908 t, masa na zimno - 5,6 t. W  okresie  letnim  przeprowadzono   malowanie 

oznakowania poziomego  na  terenie  m. Sandomierza. Wartość robót wyniosła 16 886,63 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych wspólnie z Policją dokonywał okresowych objazdów dróg 

powiatowych  pod  kątem  oznakowania  dróg,  ewentualnego  wprowadzenia  ograniczenia 

prędkości oraz określenia miejsc szczególnie niebezpiecznych. Na tej  podstawie uzupełniano 

oznakowanie dróg oraz dokonywano napraw dróg.

Dzięki  dobrej  współpracy  Starostwa  Powiatowego  i  Urzędu  Miasta  zrealizowano  na 

terenie miasta wspólną inwestycję mającą na celu polepszenie stanu technicznego ulic, a tym 

samym poprawienie  bezpieczeństwa  ruchu  kołowego  i  pieszego,  i  tak:  przebudowano  ulicę 

Salve  Regina;  wartość  robót  130 933,22  zł,  ułożono  nawierzchnięz  kostki  brukowej

z  okrawężnikowaniem  na  powierzchni  660m²  -  wartość  robót  wyniosła  124 930,82  zł, 

umocniono skarpę płytami ażurowymi na powierzchni 60 m² - wartość robót wyniosła 6 002,40 

zł. Całość robót sfinansował Urząd Miasta Sandomierz.

27



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. 

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 2008 na terenie powiatu, KPP Sandomierz odnotowała łącznie 

1099 zdarzeń drogowych, w tym 75 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 12 osób,

a 91 osób doznało obrażeń ciała oraz odnotowano 1024 kolizji drogowych.

W  porównaniu  do  analogicznego  okresu  roku  ubiegłego  kiedy  to  zaistniało

1119 zdarzeń drogowych odnotowano spadek ogólnej ich liczby o 20 tj. o 1,8% , natomiast do 

roku 2006 wzrost o 70 zdarzeń drogowych tj. o 6,8%. Ponadto odnotowano:

● wzrost wypadków drogowych o 3 tj. o 4,2% do 2007 r., a do 2006 r. wzrost o 16 tj. o 27,1%,

● wzrost liczby osób zabitych o 1 tj. o 9,1% do 2007 r., i ta sama ilość w 2006 r.,

● wzrost liczby osób rannych o 14 tj. o 18,2% do 2007 r. i wzrost o 13 tj. o 16,7% do 2006 r.,

● spadek kolizji drogowych o 23 tj. o 2,2% do 2007 r. i wzrost o 54 tj. o 5,6% do 2006 r.

Z  danych  statystycznych  wynika,  że  w  dalszym  ciągu  najbardziej  zagrożonymi 

terenami są: Sandomierz, gdzie odnotowano 22 wypadki drogowe (tak jak w roku ubiegłym), 

rejon  Łoniowa,  gdzie  odnotowano  wzrost  liczby wypadków o  36,4%,  Klimontów –  wzrost

o  37,5%.  Natomiast  najniższą  wypadkowość  odnotowano  na  terenie  gmin:  Koprzywnica, 

Wilczyce i Dwikozy.

Do  głównych  przyczyn  zaistnienia  wypadków  drogowych  spowodowanych  przez 

kierującego należy zaliczyć w 20 przypadkach niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, 

w  15  nieudzielenie  pierwszeństwa  przejazdu,  w  9  nieprawidłowe  wyprzedzanie,

a w 2 nieprawidłowe omijanie, nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu i  jazda po niewłaściwej 

stronie drogi . Główną przyczyną wypadków drogowych spowodowanych z winy pieszego było 

w pięciu przypadkach nieostrożne wejście pieszego na jezdnię przed jadącym pojazdem. 
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W  2008  r.  na  75  wypadki  drogowe  6  nietrzeźwych  kierowców  było  sprawcami 

wypadków drogowych – spadek o 1 tj. 14,3% do 2007 r. i 2006 r. Natomiast 4 nietrzeźwych 

pieszych było sprawcami wypadków wzrost o 1 tj. o 33,3% do 2007 r. i wzrost o 3 do 2006 r. 

Ponadto  na  1024  kolizje  drogowe  32  nietrzeźwych  kierowców  było  sprawcami  kolizji 

drogowych – spadek o 2 tj. 5,9% do 2007 r. i o 8 tj. o 20% do 2006 r. Natomiast 1 nietrzeźwy 

pieszy był sprawcą kolizji drogowej – spadek o 6 tj. o 85,7 % do 2007 r. i o 3 tj. o 66,7% do 

2006 r.

Bardzo ważnym zadaniem w pracy Policji jest nieustanne prowadzenie edukacji dzieci

i młodzieży związanej z poprawieniem ich bezpieczeństwa jako pieszych uczestników ruchu 

drogowego.  KP Policji,  Szkoły i  Stowarzyszenie  „BPS” w ramach działań profilaktycznych 

kontynuowało liczne konkursy mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających 

się po ulicach i drogach, kończąc je uroczystym podsumowywaniem.

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. Doposażenie w nowoczesny sprzęt jest 

niezbędne  ze  względu  na  ciągłe  pojawianie  się  nowych  zagrożeń  oraz  rozwój  techniczny

w  transporcie  i  infrastrukturze  przemysłowej.  Dlatego  też  nie  tylko  pojazdy,  ale  i  sprzęt 

przewożony w nich  stanowi  bardzo kosztowny element  wydatków jednostek  PSP.  W wielu 

przypadkach  wartość  wyposażenia  przewyższa  cenę  pojazdu.  W  roku  2008  Komenda 

Powiatowa PSP w Sandomierzu wzbogaciła się o:

● 7 radiotelefonów nasobnych Motorola,

● 6 pompek ssących do usuwania skutków ukąszeń,

● urządzenie do przecinania szyb samochodowych,

● pH – metr,

● urządzenie drzwi wyważania drzwi,

● detektor prądu.

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,
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● bieżącą kontrolę stanu zaopatrzenia wodnego miejscowości,

● kontrolę  stanu  dróg dojazdowych do  obiektów mieszkalnych,  zakładów pracy,  obiektów 

użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych,

● organizowanie  ćwiczeń  i  szkoleń  na  obiektach  na  terenie  powiatu:  szkolenia,  ćwiczenia 

prowadzone są na wybranych obiektach,  które stwarzają duże zagrożenie pod względem 

pożarowym, gdzie występują utrudnienia w ewakuacji ludzi i mienia,

● opracowywanie  i  wdrażanie  planów  zabezpieczenia  miejscowości  i  miast  w  oparciu

o analizy stanu zagrożenia pożarowego,

● wypracowanie skutecznych sposobów (algorytmów) postępowania Jednostki Ratowniczo – 

Gaśniczej  PSP  w  zdarzeniach  na  terenie  miasta  (pożary,  wypadki,  awarie,  utonięcia, 

zagrożenia chemiczne, ekologiczne),

● przedkładanie własnych opracowań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego władzom gmin 

i miast,

● organizowanie ćwiczeń i pokazów, udział w imprezach na terenie miejscowości,

● współpracę  służb  KP PSP  z  przedsiębiorstwami  i  zakładami  na  terenie  miast  i  gmin

w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego,

● kierowanie  i  dowodzenie  związkami  taktycznymi  tj.  jednostkami  Ochotniczych  Straży 

Pożarnych  i  zastępami  Jednostki  Ratowniczo  –  Gaśniczej  biorącymi  udział  w  akcjach 

ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu.

Strażacy Sandomierskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wspólnie z jednostkami OSP 

przeprowadzili  w  dniu  12  września  2008  roku  szkolenie  teoretyczne  wraz  z  praktycznymi 

ćwiczeniami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem „Basen 2008”. 

Celem szkolenia było doskonalenie współpracy i zapoznanie członków Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego z zasadami prowadzenia działań ratowniczych na obiektach Zespołu 

Basenów  Krytych  MOSIR.  W ćwiczeniach  wzięło  udział  około  130  osób,  tj.  pełny  skład 

Powiatowego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  Starosty  Sandomierskiego,  pełny  skład 

Miejskiego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  Burmistrza  Miasta  Sandomierza,  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.

Przeprowadzono kontroli ogółem – 127, w tym:

• kontrole podstawowe – 71

• kontrole sprawdzające – 56
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Ogółem stwierdzonych nieprawidłowości – 268
Ilość wydanych decyzji administracyjnych 

• w sprawie usunięcia uchybień - 31

• w sprawie wstrzymania robót i zakazu eksploatacji – 0
Nałożono 6 mandatów karnych, skierowano 3 sprawy do egzekucji, zastosowano 7 wystąpień 

do innych organów oraz wydano 15 opinii z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Największą grupą obiektów w których przeprowadzone zostały czynności kontrolno – 

rozpoznawcze w minionym roku były obiekty użyteczności publicznej. Głównie były to szkoły 

podstawowe  i  gimnazja.  W  dalszym  ciągu  utrzymuje  się  wysoki  wskaźnik  ilości 

nieprawidłowości  w  szkołach  podstawowych  (na  43  obiektów  w  24  stwierdzono 

nieprawidłowości – łącznie 55 nieprawidłowości). Podkreślenia zasługuje fakt stwierdzenia 3 

nieprawidłowości  powodujących  zagrożenie  życia  i  zdrowia  ludzi.  Z  uwagi  na  fakt,  że

w obiektach  tych  przebywają  dzieci  i  młodzież  KP PSP w sposób  skrupulatny  egzekwuje 

wykonywanie  nieprawidłowości  w  tych  obiektach.  18  nieprawidłowości  dotyczy  braku 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego a przy tym braku prowadzenia praktycznej ewakuacji

z  obiektu  co  jest  obowiązkiem  wykonywania  raz  na  dwa  lata.  W dalszym  ciągu  w  tych 

obiektach stwierdza się brak badań  instalacji  użytkowych – dotyczące w większości badań 

instalacji:  elektrycznej,  odgromowej, gazowej i  kominowych).  Na uwagę zasługują kontrole 

sieci  hydrantowych,  gdzie  w  czterech  gminach  stwierdzono  nadal  uszkodzone  hydranty  -

w dwóch przypadkach nałożono mandaty karne.

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

• Jedna Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Sandomierzu,

• 21 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

• 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  19  porozumień  z  Wójtami

i Burmistrzami oraz przedstawicielami jednostek OSP o włączeniu do KSRG. Konsekwencją 

podpisania tych porozumień było włączenie tych jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo 

–  Gaśniczego.  Ponadto  Komenda  PSP  w  Sandomierzu  ma  podpisane  uzgodnienia

i  porozumienia  w  zakresie  wykorzystania  sprzętu  specjalistycznego  będącego  własnością 

różnych firm i   instytucji.  Innym elementem poprawiającym prowadzenia działań na terenie 
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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 937 razy, w tym 299 razy do pożarów, 627 do 

miejscowych zagrożeń, a 11 razy były to alarmy fałszywe.

Analizując lata 2007 i 2008 obserwuje się spadek we wszystkich kategoriach.

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 

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,
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✔ 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 2008 roku:

● rozbudowano prawy wał rzeki Wisły w Sandomierzu (most drogowy - Port i Port - Huta 

Szkła)  na  łącznej  długości  930  m  za  kwotę  2  253  701  zł.  Zakres  robót  obejmował 

uszczelnienie korpusu wału bentomatą, wbicie ścianki szczelnej na głębokość 5,5 m oraz 

remont dróg dojazdowych na zawalu.

● rozbudowano  lewy wał  rzeki  Wisły  na  odcinku  Kamień  Nowy -  Szczytniki  na  łącznej 

długości 5250 m za kwotę 12 792 324 zł. Zakres robót obejmował  uszczelnienie korpusu 

wału  folią  hydroizolacyjną,  wykonanie  przegrody  bentonitowo  -  cementowej  metodą 

kubełkową,  wbicie  ścianki  szczelnej,  remont  dróg dojazdowych na zawalu,  remont  dróg

w międzywalu oraz remont śluz wałowych.

● obecnie magazyn przeciwpowodziowy w Kepie Chwałowskiej  jest wyposażony 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 – 3 szt., pontony z możliwością podłączenia silnika spalinowego – 2 szt, 

buty gumowe 55 par. Docelowo w magazynie przewiduje się zgromadzić w sumie 300 000 

worków.

W ramach zaplanowanych konserwacji wykonano:

• zabudowano nory na prawym wale rzeki Opatówki w m. Szczytniki gm. Dwikozy za kwotę 

ok. 7,6 tys zł,
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• zabudowano nory na lewym wale rzeki Wisły w m. Kępa Nagnajowska gm. Łoniów za 

kwotę ok. 3,7 tys. zł,

• wykonano konserwację cieku Kępa Chwałowska gm. Dwikozy za kwotę ok. 22.9 tys. zł,

• wykonano konserwację rzeki "Ciek od Linowa" gm. Zawichost za kwotę ok. 22,8 tys. zł,

• zabudowano wyrwę na rzece Koprzywiance w m. Rybnica gm. Klimontów za kwotę ok. 

33,8 tys. zł,

• wykonano remont okładziny betonowej przy śluzach wałowych na lewym wale rzeki Wisły 

w m. Sulejów i m. Grabina oraz odmulenie odpływów od śluz w m. Zawichost za kwotę ok. 

7,9 tys. zł,

• wykonano konserwację rzeki - strugi A za kwotę ok. 10,1 tys. zł,

• wykonano konserwację rzeki Atramentówki za kwotę ok. 7 tys. zł,

• wykonano konserwację rzeki Struga Doraz uregulowana za kwotę ok. 20 tys. zł,

• wykonano konserwację  śluzy wałowej  -  wymiana  zamknięcia  śluzy (klapy stalowej)  na 

lewym wale rzeki Wisły za kwotę ok. 3,2 tys. zł,

• wykonano konserwację rzeki "Ciek od Zajezierza" za kwotę ok. 50,5 tys. zł,

• wykonano konserwację rzeki Zawidzanki za kwotę ok. 22,3 tys. zł,

• wykonano konserwacje odpływów śluz szt. 30 za kwotę ok. 26,8 tys. zł,

• wykonano konserwację rzeki Andruszkowianka za kwotę ok. 3 tys. zł,

• wykonano konserwację rzeki Gorzyczanki uregulowanej za kwotę ok. 9,9 tys. zł,

• wykonano konserwację kanału Ożarów - Wisła za kwotę ok. 100 tys. zł,

• wykonano konserwację rzeki Opatówki w gm. Dwikozy za kwotę ok. 62,9 tys zł,

• wyrównano drogę tłuczniową na ławie lewego wału rzeki Wisły w m. Zawichost za kwotę 

ok. 19,4 tys. zł.

Ogółem w 2008 roku w tym celu wydatkowano kwotę ok. 479,2 tys zł. 

W 2009 roku ŚZMiUW RO Sandomierz zaplanował wykonać remont przepompowni 

wody w m. Otoka gm. Łoniów (łącznie z wymianą pomp). W tym celu została już opracowana 

stosowna dokumentacja.

Przyjęty i zrealizowany program inwestycyjny mający na celu poprawę bezpieczeństwa 

powodziowego  społeczeństwa  powiatu  sandomierskiego  pozwolił  na  poprawę  stanu 

technicznego ponad 35 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 
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użyteczności publicznej.

Wzorem  lat  ubiegłych  prowadzono  nadzór  w  podległych  obiektach  użyteczności 

publicznej  w związku z  zagrożeniami  zdrowia  czynnikami  biologicznymi  występującymi  w 

powietrzu  pomieszczeń  wewnętrznych.  W  czasie  przeprowadzonych  kontroli  zwracano 

szczególną uwagę na sprawność i czystość systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz 

częstotliwość wymiany filtrów. 

Podobnie  jak  w latach  ubiegłych  zadaniem Inspekcji  Sanitarnej   było  zmniejszenie 

powstawania  chorób  zawodowych  związanych  z  wykonywaną  pracą.  Inspekcja  Sanitarna

w  2008  r.  prowadziła  nadzór  nad  pracodawcami  zatrudniającymi  pracowników  przy 

zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, w zakresie zapewnienia ochrony 

pracowników  przed  działaniem  włókien  azbestu  i  pyłu  zawierającego  azbest,  w  ramach 

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski.”

Ponadto, bieżącym nadzorem objęto zakłady w których występują czynniki o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym, szkodliwe czynniki biologiczne, oraz podmioty gospodarcze 

zajmujące się dystrybucją oraz  magazynowaniem substancji i preparatów chemicznych w tym 

prekursorów  narkotykowych.  Przeprowadzone  kontrole  wykazały,  że  pracownicy  posiadają 

aktualne zaświadczenia  lekarskie  podpisane przez lekarzy medycyny pracy,  zaznajomieni  są

z wynikami badań środowiskowych, z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, oraz 

kartami charakterystyk substancji i preparatów chemicznych.

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

Zadaniem  priorytetowym  organów  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  w  2008  r.  była 

kontrola urządzeń do zaopatrywania w wodę i ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. Zadanie to było prowadzone w ramach kontynuowanego monitoringu kontrolnego

i przeglądowego, a uzyskane dane były źródłem informacji o jakości wody przeznaczonej  do 

spożycia przez ludzi. 

Dla  poprawy  bezpieczeństwa  ludności  powiatu  została  zwielokrotniona  ilość 

wykonywanych  badań  wody  w  nadzorowanych  wodociągach  poprzez  wprowadzenie  przez 

przedsiębiorstwa  wodociągowe kontroli  wewnętrznych  wody z  w/w urządzeń.  Jednocześnie 

rozszerzano  zakres  badanych  parametrów  mikrobiologicznych,  chemicznych  i  fizycznych,

w oparciu o które oceniano przydatność wody do spożycia. Oceny jakości wody Państwowy 

Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Sandomierzu  dokonywał  na  bieżąco,  przekazując  je  do 

wykorzystywania służbowego właściwemu miejscowo burmistrzowi, wójtowi oraz jednostkom 

zarządzającym wodociągami. 

W roku 2008 badaniami jakości wody w ramach prowadzonego monitoringu objęto 18 
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wodociągów. W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia pobrano łącznie 

140 próbek wody do badań laboratoryjnych. 

W ramach monitoringu kontrolnego sprawowano bieżący nadzór sanitarny nad jakością 

wody przez regularne jej badanie (zgodnie z opracowanym i pozytywnie zaopiniowanym przez 

Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Kielcach  harmonogramem)  oraz 

informowano o jej jakości organy samorządowe, producentów wody i konsumentów. 

Wzorem lat  ubiegłych  podczas  kontroli  sanitarnych zwracano uwagę na  prawidłowe 

funkcjonowanie  wszystkich  elementów systemu zaopatrzenia  w wodę,  począwszy od ujęcia 

poprzez urządzenia do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. 

Zgodnie z posiadanymi danymi monitoringowymi zanieczyszczenie wody przeznaczonej 

do spożycia stwierdzano najczęściej w zakresie następujących parametrów fizykochemicznych: 

żelaza, manganu oraz mętności. W porównaniu do 2007 r. wzrosła ilość wodociągów, w których 

stwierdzono niezachowanie wymaganych wartości w/w parametrów. W związku z powyższym 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydawał decyzje administracyjne o warunkowej 

przydatności wody do spożycia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, 

do czasu realizacji działań naprawczych związanych z poprawą jakości wody.

Odnotowano również problemy związane z pogorszeniem się jakości wody pod wzg. 

mikrobiologicznym.  Z  przeprowadzonych  kontroli  terenowo-laboratoryjnych  ustalono,  iż 

skażenia mikrobiologiczne były spowodowane wyłączeniem z użytkowania obiektów szkolnych 

przez okres wakacji, a w związku z tym stagnacji wody w instalacjach wodociągowych tych 

obiektów oraz niewłaściwa eksploatacja urządzeń wodociągowych w sytuacjach awaryjnych 

(były to zanieczyszczenia punktowe).

W  jednym  przypadku  wykryto  znaczne  przekroczenia  dopuszczalnych  wartości 

parametrów bakteriologicznych (w badanej  próbce stwierdzono obecność bakterii  grupy coli

 i Escherichia coli).

Problemy związane z ryzykiem zdrowotnym na skutek nieodpowiedniej jakości wody 

pod  względem  mikrobiologicznym,  które  mogą  być  przyczyną  epidemii  wodnej,  chorób 

przewodu pokarmowego i innych chorób zakaźnych organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

traktują  priorytetowo  i  natychmiast  ich  rozwiązują  w  celu  wyeliminowania  zagrożeń 

zdrowotnych z tym związanych. 

Dla  zwiększenia  ochrony  zdrowia  konsumentów  Państwowa  Inspekcja  Sanitarna 

podejmowała również 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).  Na  tę  okoliczność 
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przeprowadzono inspekcję oceniającą prawidłowość prowadzenia kontroli wewnętrznych biorąc 

pod uwagę wywiązywanie się z terminów badań wody oraz posiadanie procedur określających 

sposób postępowania przedsiębiorstwa w sytuacji stwierdzenia złej jakości wody.

W celu podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności wprowadzono (od stycznia 

2008 r.) wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda, które obejmują 

badania w kierunku wykrywania obecności bakterii z rodzaju Legionella. Badania ciepłej wody 

użytkowej dotyczą budynków zamieszkania zbiorowego, a także zamkniętych zakładów opieki 

zdrowotnej, w tym oddziałów, na których przebywają pacjenci o obniżonej odporności. 

W 2008 r. w/w badania przeprowadzono w Szpitalu oraz w Domu Pomocy Społecznej

w Sandomierzu.  Na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono,  że 

sieci wodociągowe w/w obiektów nie zostały skolonizowane przez pałeczki  Legionella  i  nie 

występują zagrożenia zdrowotne dla pacjentów bądź pensjonariuszy przebywających w tych 

obiektach.  W  celu  ochrony  zdrowia  ludzkiego  Państwowa  Inspekcja  Sanitarna  będzie  w 

dalszym ciągu egzekwowała dobrą praktykę w dostarczaniu wody do spożycia konsumentom od 

przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za 

jakość  wody.  Podczas  kontroli  będzie  zwracała  uwagę  przede  wszystkim na  minimalizację 

zanieczyszczeń  źródeł  wody,  zredukowanie  lub  wyeliminowanie  zanieczyszczeń  poprzez 

odpowiednie  procesy uzdatniania  oraz  zapobieganie  zanieczyszczeniom sieci  dystrybucyjnej 

wody.

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,  materiałów  i  wyrobów  do  kontaktu

z  żywnością  i  kosmetyków pobrano ogółem w 2008 roku 153 próby,  w tym 90 do  badań 

mikrobiologicznych. 

Materiały i  wyroby przeznaczone do kontaktu z  żywnością badane były w zakresie 

migracji globalnej i parametrów organoleptycznych. Zakwestionowaniu uległy 4 próby, w tym: 

2 z uwagi na nieprawidłowe parametry mikrobiologiczne,  1 ze względu na ponadnormatywną 

zawartość  dozwolonych  substancji  dodatkowych  i  1  ze  względu  na  nieprawidłowe  cechy 

organoleptyczne.  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 687 kontroli sanitarnych. 

W  sezonie  turystycznym  nasilono  działania  kontrolne  w  odniesieniu  do  obiektów 
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zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych, przy głównych drogach komunikacyjnych, 

na stacjach paliw i na dworcach. Kontrolami objęte były również miejsca wypoczynku dzieci

i młodzieży.

Ponadto  w   związku  z  otrzymywanymi  powiadomieniami  w  ramach  systemu 

wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz środkach żywienia 

zwierząt RASFF podejmowano działania mające na celu sprawdzenie czy w obrocie nie ma 

środków  spożywczych  o  nieprawidłowej  jakości  zdrowotnej.  Dotyczyły  one  następujących 

artykułów spożywczych:

 fig suszonych, orzechów włoskich, herbatek owocowych, czekolad mlecznych z orzechami 

laskowymi, w których stwierdzono larwy owadów, szkodniki i ich pozostałości,

 konserw  rybnych,  w  których  stwierdzono  przekroczenie  najwyższego  dopuszczalnego 

poziomu bezo[a]piranu,

 wyrobu garmażeryjnego zanieczyszczonego bakteriami Salmonella Enteritidis,

 galaretek zawierających niedozwolone ekstrakty z wodorostów,

 pasztetów  drobiowych  do  produkcji  których  użyto  wątroby  wieprzowej  pochodzącej 

z Irlandii, skażonej dioksynami,

 smalcu  wyprodukowanego  z  zanieczyszczonego  dioksynami  surowca,  importowanego 

z Irlandii,

 ryżu, w którym stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu środka ochrony roślin,

 mleka  i  produktów  mlecznych,  proszku  jajecznego,  kwaśnego  węglanu  amonu, 

pochodzących z Chin, zanieczyszczonych melaminą,

 napojów w których stwierdzono obecność zanieczyszczeń mechanicznych.

Rozpatrzono 25 interwencji klientów dotyczących: wprowadzania do obrotu środków 

spożywczych  przeterminowanych  i  o  zmienionych  cechach  organoleptycznych,  zatrudniania 

w  kontakcie  z  artykułami  spożywczymi  osób  nie  posiadających  wymaganych  orzeczeń 

lekarskich  o  stanie  zdrowia,  złego  stanu  sanitarnego  pomieszczeń  i  sprzętu  oraz 

nieprawidłowych warunków obrotu artykułami spożywczymi z ruchomych punktów sprzedaży.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakładach żywności i żywienia stwierdza 

się  stałą  poprawę w zakresie  stanu  technicznego  obiektów i  wyposażenia,  wdrażania  zasad 

dobrej  praktyki  higienicznej  GHP  i  dobrej  praktyki  produkcyjnej  GMP,  a  także  systemu 

HACCP.

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

szczepień ochronnych oraz propagowanie uodpornienia drogą szczepień.

Corocznie  na  podstawie badań stanu uodpornienia  populacji  oraz w zależności   od 
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aktualnej  sytuacji  epidemiologicznej  chorób  zakaźnych  w  kraju  i  na  świecie  ustalany  jest 

Program Szczepień Ochronnych. W ramach kontynuacji nadzoru nad realizacją obowiązującego 

Programu Szczepień Ochronnych we wszystkich  zakładach  opieki zdrowotnej   wykonujących 

szczepienia kontrolowano  wykonawstwo szczepień ochronnych. Podczas  przeprowadzanych 

kontroli  uwagę zwracano na:

• wykonawstwo szczepień ochronnych, właściwe ich dokumentowanie (terminowość zgodną 

z PSO, kwalifikację lekarską przed szczepieniem),

• sposób organizacji przeprowadzania szczepień ochronnych,

• stan sanitarny  punktów szczepień, oraz przestrzeganie  procedur higieniczno-sanitarnych 

przy wykonywaniu iniekcji,

• propagowanie przez lekarzy szczepień zalecanych,

• prowadzenie  dokumentacji  szczepień,  tj.:  kart  szczepień,  rejestrów  osób  szczepionych, 

sprawozdań,   rozliczeń   z   gospodarki    preparatami  szczepionkowymi,

• sposób  transportowania  i  przechowywania  preparatów  szczepionkowych  (w  celu 

zapewnienia  skuteczności  szczepień  jak  również  ich  bezpieczeństwa  zarówno 

przechowywanie  jak  i  transport  szczepionek  powinien  odbywać  się  w  odpowiedniej 

temperaturze).

Na terenie powiatu podobnie jak w latach poprzednich  tak i w roku 2008 szczepienia 

obowiązkowe  dzieci  (zgodnie  z  obowiązującym  Programem  Szczepień  Ochronnych) 

wykonywane były terminowo, co pozwoliło na uzyskanie wysokiego poziomu wykonawstwa 

szczepień. 

W  2008r.   na  terenie  powiatu  sandomierskiego  kontynuowano  nadzór  nad 

wykonywaniem szczepień  zalecanych  min.:  przeciw  grypie,  przeciw  wzw  typu  B  ,przeciw 

zakażeniom  wywoływanym  przez  Streptococcus  pneumoniae,  przeciw  zakażeniom 

wywoływanym przez Neiseria meningitidis.

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 choroby 

zakaźne otrzymywanych od lekarzy, oraz zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych

w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych z ośrodków diagnostycznych. 

W 2008 r. wpłynęło do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu 

z  terenu  powiatu  sandomierskiego  ogółem  809  zgłoszeń  (rozpoznań  i  podejrzeń)  chorób 

zakaźnych. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych, podobnie jak w 2007 r., kształtowała 
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się dosyć korzystnie, szczególnie w zakresie zakaźnych chorób jelitowych, chorób zakaźnych 

wieku dziecięcego i chorób pasożytniczych. 

W  ramach  monitoringu  sytuacji  epidemiologicznej  chorób  zakaźnych,  w  związku

z wysokimi wskaźnikami zapadalności na zakażenia krwiopochodne w latach ubiegłych oraz 

wzrostem ilości wykrytych przypadków przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby w 2008 r. 

szczególną  uwagę  zwrócono   na  nadzór  nad  jakością  procesów  dezynfekcji  i  sterylizacji 

wielorazowego sprzętu medycznego. 

W omawianym okresie przeprowadzano w tym zakresie: 

 180   kontroli  sanitarnych  obiektów  ochrony  zdrowia  (wydano  2  decyzje  i  12  zaleceń 

doraźnych) 

 125 kontroli procesów sterylizacji w urządzeniach do wyjaławiania  narzędzi oraz sprzętu 

medycznego  wielorazowego  użytku  jak  również  kontrole  postępowania  z  odpadami 

medycznymi.

Szczególną  uwagę zwracano na profilaktykę  zakażeń zakładowych poprzez  nadzór 

nad przestrzeganiem procedur higieniczno-sanitarnych w placówkach ochrony zdrowia. 

O wzroście bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach ochrony zdrowia w zakresie 

zakażeń  krwiopochodnych  na  terenie  powiatu  sandomierskiego  świadczy  niestwierdzanie

w okresie ostatnich kilku lat, ostrych postaci wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. 

W 2008 r.  zarejestrowano 10 przypadków przewlekłego wzw (5 przyp. typu B i  5 

przyp. typu C, ale wyniki badań i dochodzenie epidemiologiczne wskazują, że osoby te zakaziły 

się w przeszłości).

f) Organizowanie badań profilaktycznych w zakresie mikrobiologii i parazytologii.

W oddziale laboratoryjnym wykonano :

 231 badania w kierunku Salmonella i Shigella od osób chorych,

 85  badań  od  dzieci  chorych  do  lat  2-ch  w  kierunku  wykrywania  pałeczek  z  rodziny 

Enterobakteriaceae,

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

ozdrowieńców i nosicieli.

W ramach profilaktyki nosicielstwa Salmonella i Shigella wykonano 3927 badań do 

książeczek zdrowia. Wyhodowano  cztery serotypy pałeczek z rodzaju Salmonella: S.Enteritidis, 

S.Typhimurium, S.Virchow, S.Agona.

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 
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przeprowadzane  jest  epidemiologiczne  dochodzenie  tj.  ustalenie  przyczyny,  źródła  oraz 

mechanizmu  wystąpienia  zachorowania   w  celu  zapewnienia  skutecznej  likwidacji  tego 

ogniska. 

Polega na:

 ustaleniu w trakcie przeprowadzanego wywiadu epidemiologicznego rezerwuaru zarazka, 

okresu  wylęgania  choroby,  źródła  zakażenia,  drogi  i  mechanizmu  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), 

 zwiększeniu  odporności  u  osób  podatnych  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  i  Inspekcją  Ochrony 

Środowiska w przypadku wystąpienia  zakażenia  lub  choroby zakaźnej   które  mogą być 

przenoszone ze zwierząt na ludzi  lub z ludzi na zwierzęta w celu dokonania oceny rodzaju 

i  stopnia  zagrożenia,  oraz  podjęcia  skutecznych  wspólnych  działań  (eliminacja  nośnika 

zakażenia) 

W celu przerwania łańcucha zakażeń opracowano 284   ogniska chorób zakaźnych.

W związku z tym:

• skierowano pod nadzór lekarsko-pielęgniarski: 

 10 środowisk domowych osób zakażonych wirusami WZW, 

 1 środowisko osoby chorej na inwazyjną chorobę  meningokokową,                 

• wykonano  w  ramach  nadzoru  94  badania  kontrolne  u  osób  po  przebytej  salmonellozie 

lub  wykrytym nosicielstwie  pałeczek  Salmonella  oraz  u  osób podejrzanych o  zakażenie 

z  kontaktu,

• nadzorowano szczepienia przeciwko wściekliźnie 33 osób narażonych na pokąsania przez 

zwierzęta nieznane.

Aby eliminować jakiekolwiek ogniska zagrożenia wścieklizną, Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w 2008 roku przeprowadził dwukrotne szczepienia doustne przeciwko wściekliźnie 

lisów wolno  żyjących,  a  także  zaszczepiono  przeciwko tej  chorobie  7024 sztuk  psów i  37 
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kotów. W związku z pogryzieniami ludzi przeprowadzono 132 obserwacji zwierząt w kierunku 

wścieklizny.  Poddano  badaniom  monitoringowym  44  sztuki  lisów  po  odstrzeleniu  celem 

określenia  stopnia  przyjęcia  szczepionki  oraz  skuteczności  szczepienia.  Na  podkreślenie 

zasługuje  fakt,  że  w  2008 roku  na  obszarze  naszego  powiatu  nie  zanotowano  ani  jednego 

ogniska tej choroby.

W 2008  roku  badaniami  kontrolnymi  objęto  1/3 pogłowia  bydła  z  terenu  powiatu

w kierunku:

● gruźlicy – 1501 sztuk bydła w 537 stadach,

● białaczki – 958 sztuk bydła w 510 stadach,

● bruceloza – 984 sztuk bydła w 510 stadach.

Nie stwierdzono wyników dodatnich.

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. Ogółem w roku 2008 zgłoszono do utylizacji 

59  sztuk  bydła  w  tym 37  podlegały  badaniom na  BSE.  U  wszystkich  badanych  sztuk 

stwierdzono wynik negatywny,

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

W 2008r. nie stwierdzono przypadków grypy ptaków w Polsce.

W  ubiegłym  roku  rozpoczęto  realizację  programu  (Choroba  Aujeszkyego) 

zaplanowanego na 5 lat i opisanego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. 

Programem  objęto  wszystkie  sztuki  świń  zarejestrowanych  na  terytorium  Rzeczpospolitej 

Polskiej.  Do  chwili  obecnej  na  terenie  powiatu  sandomierskiego   przeprowadzono  dwa 

próbkobrania:

I   akcja – 1250 sztuk prób w 294 gospodarstwach,

II  akcja – 1223 sztuk prób w 296  gospodarstwach.

Ogółem uwolniono  od  tej  jednostki  115  gospodarstw  prowadzących  tucz  trzody  chlewnej, 

pozostałe gospodarstwa są w toku uwalniania.

h) Prowadzenie  działalności  oświatowo  –  zdrowotnej  w  kierunku  zapobiegania  występowaniu 

chorób zakaźnych.

W związku  z  trwającą  Ogólnopolską  Kampanią  Społeczną  Głównego  Inspektoratu 

Sanitarnego  „STOP MENINGOKOKOM” przekazywano  materiały  edukacyjne  (plakaty, 

broszury, ulotki dla pacjentów, ulotki dla lekarzy, film edukacyjny pt. „Stop meningokokom”) 
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do  placówek  oświatowo  –  wychowawczych,  placówek  służby  zdrowia  oraz  jednostek 

samorządowych z terenu powiatu sandomierskiego.

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

Do palcówek wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przekazywano materiały oświatowe na 

temat  zapobiegania  szerzeniu  się  chorób  zakaźnych  (zatruć  pokarmowych,  sepsy 

menigokokowej, chorób pasożytniczych ).

W  związku  ze  zbliżającym  się  sezonem  letnim  poinformowano  o  potencjalnych 

zagrożeniach zdrowotnych dla dzieci korzystających z placów zabaw i ze znajdujących się 

tam  piaskownic,  gdyż  zwierzęta  bardzo  często  są  nosicielami  chorób  odzwierzęcych 

powodując poprzez odchody bardzo groźne dla dzieci skażenie piasku z piaskownic i ziemi 

z  ich  otoczenia.  Zarządcom  i  administratorom  placów  zabaw  przekazano  materiały 

edukacyjne w formie ulotki pt: „Zagrożenia w piaskownicy” w celu udostępnienia rodzicom 

dzieci korzystających z piaskownic.

i) Inicjowanie działalności oświatowo - zdrowotnej.

W  2008  roku  głównym  kierunkiem  działalności  oświatowo  –  zdrowotnej  było 

promowanie zdrowego stylu życia oraz koordynacja programów polityki zdrowotnej państwa 

(zapobieganie  nadwadze,  otyłości,  chorobom  przewlekłym  –  cukrzycy  i  nowotworom  oraz 

następstw palenia tytoniu).

Działania oświatowo-zdrowotne realizowano poprzez:

• popularyzowanie  zasad  zdrowego  stylu  życia  wynikającą  z  potrzeb  zdrowotnych 

w społecznościach lokalnych,

• kontynuowanie  programów profilaktycznych  rozpoczętych w latach ubiegłych,

• realizowanie nowych programów zdrowotnych inicjowanych przez Ministerstwo Zdrowia,

• podejmowanie działań wynikających z  aktualnej sytuacji epidemiologicznej powiatu,

• wdrażanie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W ramach profilaktyki HIV/AIDS oraz zapobiegania uzależnieniom ogłoszony został 

konkurs  pt.„Gimnazjalisto!  Wybierz  zdrowe  życie  bez  nałogów!”,  natomiast  wśród 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ogłoszony został konkurs „Zdrowe życie bez nałogów!” 

organizowany  wraz  ze  Starostwem  Powiatowym  w   Sandomierzu  oraz  Stowarzyszeniem 

"Bezpieczny  Powiat  Sandomierski". 

Celem konkursów 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  konkursów  zgłosiło  się  5  szkół 
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gimnazjalnych  i  7  szkół  ponadgimnazjalnych.  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.  Rozstrzygnięcie  konkursów  nastąpi  w  styczniu  2009  roku. 

Informowano lokalne media,  placówki oświatowo-wychowawcze,  biura  podróży o trwającej 

„Społecznej  kampanii  multimedialnej  Krajowego  Centrum  ds.  AIDS  skierowanej  do  osób 

podróżujących  (lata  2008  –  2009)”.  W  dniu  1  grudnia  w  Starostwie  Powiatowym

w Sandomierzu w ramach Światowego Dnia AIDS zorganizowano punkt informacyjny, gdzie 

interesanci mogli skorzystać z proponowanych materiałów edukacyjnych.

W 2008 roku Świętokrzyskie Dni Profilaktyki odbyły się pod hasłem „Podajmy dłoń 

rodzinie”.  W  dniu  29  maja  odbyło  się  szkolenie  zorganizowane  wspólnie  ze  Starostwem 

Powiatowym  w  Sandomierzu  pt:  „Identyfikacja  ucznia  stosującego  używki,  postępowanie

z uczniem po zażyciu używek”.  Celem szkolenia  było przybliżenie  problemów związanych

z  uzależnieniami  w  środowisku  szkolnym  i  pozaszkolnym,  które  omawiane  były  przez 

przedstawicieli Poradni Profilaktyki Uzależnień w Sandomierzu oraz przedstawiciela Komendy 

Powiatowej Policji w Sandomierzu. Szkolenie skierowane było do przedstawicieli samorządów 

lokalnych i przedstawicieli placówek oświatowo – wychowawczych. 

Światowy Dzień Zdrowia  odbył  się  pod hasłem „Chrońmy nasze  zdrowie przed 

wpływem zmian klimatycznych”. W dniach 7 - 28 kwietnia w Przedszkolu Nr 3 w Sandomierzu 

odbył się cykl  zajęć związanych z hasłem roku. Dzieci zbierały i segregowały śmieci wokół 

przedszkola,  wykonywały wspólny plakat  „Nasza planeta”,  wykonywały znaczki  „Przyjaciel 

przyrody”,  odbył  się  teatrzyk  „Czy  Agatka  kocha  się  w  kwiatkach”,  dzieci  układały

i rozwiązywały zagadki przyrodnicze oraz wykonywały kostiumy z makulatury i odpadów. Do 

udziału  w  obchodach  Światowego  Dnia  Zdrowia  włączyła  się  Szkoła  Podstawowa  w 

Gierlachowie, gdzie odbyła się prelekcja pt:  „Chrońmy nasze zdrowie przed wpływem zmian 

klimatycznych”, dzieci i młodzież szkolna obejrzały film edukacyjny „Sześć stopni – można 

zmienić świat”, ponadto dzieci przedszkolne i klasa I uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej 

do stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii  i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu. 

Ponadto  do  uczniów  klas  IV  –  VI  szkół  podstawowych  z  terenu  powiatu 

sandomierskiego  skierowano  konkurs  plastyczny  pt:  „Zmiany  klimatyczne  a  zdrowie”.

W konkursie wzięło udział 13 uczestników z 5 szkół. Zwycięzcy I, II, III w etapie powiatowym 

konkursu  zakwalifikowali  się  do  etapu  wojewódzkiego,  gdzie  Aleksandra  Zaik  ze  Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu zdobyła wyróżnienie specjalne.

Działania  w  ramach  obchodów  Światowego  Dnia  Zdrowia  pozwoliły  uzmysłowić 
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młodym ludziom, że każdy człowiek ma wpływ na zmiany klimatyczne co w konsekwencji 

przekłada się na stan zdrowa.

Profilaktyka  antynikotynowa  obejmowała działania  w  ramach  programu 

„Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”. W dniu 17 kwietnia wraz ze 

Starostwem Powiatowym w Sandomierzu  zorganizowano naradę w celu  wytyczenia  działań 

programowych na  rok 2008 na terenie  powiatu  sandomierskiego.  Uczestnikami  narady byli 

przedstawiciele  samorządów  lokalnych  oraz  przedstawiciele  zakładów  opieki  zdrowotnej. 

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu – 31 maja 2008 roku odbyły się pod hasłem  „Młodość 

wolna od papierosa”. W dniu 30 maja w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Sandomierzu 

dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu prezentowały występ artystyczny nt. szkodliwości 

palenia tytoniu oraz zdrowego stylu życia.  W imprezie prozdrowotnej uczestniczyli  ponadto 

podopieczni ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu. W dniu 

1  czerwca  włączono  się  w  obchody  Światowego  Dnia  Dziecka  w  Sandomierzu  z  akcją 

„Młodość  wolna  od  papierosa”.  Wraz  z  dziećmi  i  młodzieżą  z  Ośrodka  Akcji  Kulturalnej 

oplakatowano  plac  imprezy,  zorganizowano  stoisko  informacyjne  z  ulotkami  i  kartami 

konkursowymi  „Rzuć  palenie  razem  z  nami”.  Do  zakładów  opieki  zdrowotnej,  placówek 

oświatowo-wychowawczych, przekazano materiały edukacyjne /plakaty, ulotki, naklejki, karty 

konkursowe dotyczące szkodliwości palenia tytoniu. 

W ramach  akcji  letniej  włączono  się  z  akcją  informacyjną   „Młodość  wolna  od 

papierosa”  podczas  „Pikniku  Cysterskiego”  w  Koprzywnicy,  festynu   pt:  „Zakończenie 

wakacji” na rynku Starego Miasta Sandomierzu ponadto materiały edukacyjne pozostawiano

w schroniskach młodzieżowych, obozach i koloniach letniego wypoczynku zorganizowanych

w Zawichoście, Dwikozach i  Sandomierzu.

W  ramach  programu  „Ograniczenia  Zdrowotnych  Następstw  Palenia  Tytoniu

w Polsce” ogłoszony został Przegląd Małych Form Teatralnych „Jestem zdrowy odrzucam  dym 

papierosowy”.  Etap  powiatowy  konkursu   odbył  się  30  października  w  Ośrodku  Akcji 

Kulturalnej  w  Sandomierzu  w  którym  uczestniczyły  2  szkoły  podstawowe  w  Zawierzbiu

i Klimontowie. I miejsce w etapie powiatowym konkursu zajęła Szkoła Podstawowa im. Armii 

Krajowej  w  Zawierzbiu  za  spektakl  pt:  ”Misja  ufoludka”.  Zwycięzcy  etapu  powiatowego 

zakwalifikowali  się  do  udziału  w  Wojewódzkim  Przeglądzie  Małych  Form  Teatralnych

w Kielcach zdobywając III miejsce w województwie świętokrzyskim.

Materiały  edukacyjne  nt.  szkodliwości  palenia  tytoniu  docierały  do  szerokiej 

społeczności powiatu sandomierskiego w różnorodnej formie w celu zachęcenia jak największej 

liczby osób do zerwania z nałogiem palenia.

W celu zwiększenia świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej 
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na zdrowie propagowano program edukacyjny pt. „Trzymaj Formę!" adresowany do uczniów 

szkół  gimnazjalnych  i  podstawowych.  W  ramach  programu  szkoły  organizowały  zajęcia 

dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.  Mając 

na uwadze rozwijające się coraz szerzej choroby cywilizacyjne powiązane z nieprawidłowym 

odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej oraz stosowaniem używek zaproszono placówki 

oświatowo-wychowawcze z terenu powiatu sandomierskiego do udziału w konferencji „Zdrowy 

styl  życia  –  to  mój  wybór”,  która  odbyła  się  w dniu  27  marca  2008 r.  w Świętokrzyskim 

Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

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  – 

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 2009 rok          

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Stanisław Masternak
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