
Sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją

o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”

za 2009 rok.

I. Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 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 2009 roku zwołano 3 posiedzenia, i tak:

1. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 20 lutego 2009 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 2008 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.

2. Drugie  posiedzenie  KBiP odbyło  się  3  września  2009  roku,  na  którym  zapoznano  się

z problemami występowania patologii wśród dzieci i młodzieży. Informację w tym zakresie 

przedstawiali  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Sandomierzu,  Komendant  Hufca  ZHP

w Sandomierzu oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego 

w  Sandomierzu.  Kolejnym  tematem  poruszanym  na  posiedzeniu  była  informacja 

przygotowana  i  przedstawiona  przez  Komendanta  Powiatowego  PSP  w  Sandomierzu 

dotycząca  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  powiatu  sandomierskiego.  W posiedzeniu 

udział  wzięli  Pan  Maciej  Pańpuch,  Pełnomocnik  Wojewody  Świętokrzyskiego

ds.  Ograniczania  Przestępczości  i  Aspołecznych  Zachowań  oraz  Pan  Janusz  Łach, 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowsiego.
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3. Trzecie posiedzenie KBiP odbyło się w dniu 27 października 2009 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 Zbigniew Kotarski.  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 75 osób. Poruszono wiele ważnych 

problemów,  które  mają  ogromny  wpływ  na  zapewnienie  bezpieczeństwa

w miejscach publicznych oraz miejscach zamieszkania wszystkich mieszkańców powiatu 

sandomierskiego. 

II. Sprawozdanie  z  realizacji  Powiatowego  Programu  Zapobiegania  Przestępczości

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2009 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 2009 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 2009 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 
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policją, razem tworzymy bezpieczne województwo świętokrzyskie”.

W ramach Strategii  przyjętych zostało na szczeblu wojewódzkim 16 trzyletnich programów 

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

dwa programy opracowane zostały także w Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu, tj.:

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

- program  „Poprawa  efektywności  doskonalenia  zawodowego  policjantów

i pracowników Policji Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu”.

Do podstawowych założeń strategii oraz programów operacyjnych należy utrzymanie 

wysokiego poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa i podniesienie poziomu zaufania do 

Policji, realizowane poprzez usprawnienie zarządzenia i funkcjonowania jednostek Policji oraz 

wzrost  poczucia  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego,  połączone  z  ograniczeniem 

przestępczości i patologii. Wszelkie działania sandomierskiej Policji w 2009 roku wynikały

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

programy operacyjne.

Nierozłączną część  strategii stanowi działalność prewencyjna realizowana w ramach 

programu  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”.  Modelowa  współpraca  samorządu,  Policji

i  innych  organizacji  społecznych  realizujących  program,  zaowocowała  organizacją 

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

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

z Policją wielu festynów rodzinnych, przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do dzieci

i młodzieży. Wszystkie te inicjatywy realizowane były z władzami terenowymi, instytucjami

i organizacjami społecznymi.

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 2009 roku przestępczość na terenie powiatu sandomierskiego występowała w kategoriach nie 

odbiegających  od  lat  poprzednich.  Przeważała  drobna  przestępczość  pospolita  przeciwko 

mieniu,  głównie  kradzieże  cudzej  rzeczy,  kradzieże  z  włamaniem,  rozboje  i  wymuszenia 

rozbójnicze,  uszkodzenia  mienia,  bójki  i  pobicia,  kradzieże  samochodów.  Przestępstwa  te 

stanowiły ok. 57,8 % wszystkich przestępstw stwierdzonych w 2009 roku na terenie powiatu 

sandomierskiego. W ubiegłym roku na terenie powiatu sandomierskiego było bezpieczniej, gdyż 

w stosunku do roku poprzedniego odnotowano znaczny spadek liczby zaistniałych przestępstw. 
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Ogółem odnotowano na terenie powiatu sandomierskiego 1342 wszystkich  przestępstw 

z czego 86 było przestępstwami gospodarczymi.  W stosunku do roku poprzedniego było to 

ogółem o  665 przestępstw mniej,  przy czym w 2009 r.  zaistniało  o 572 mniej  przestępstw 

gospodarczych.

W  2009  roku  KPP  Sandomierz  osiągnęła  wykrywalność  ogólną  w  zakresie 

przestępczości  kryminalnej  i  gospodarczej  na  poziomie  69,7%  co  jest  spadkiem o  12,8  %

w stosunku do roku ubiegłego. Wykrywalność w kategorii sprawców pobić i bójek wyniosła 

80%,  sprawców uszczerbku  na  zdrowiu  –  91,3%,  uszkodzeń  mienia  –  32,1%.  W kategorii 

kradzieży mienia osiągnięto wykrywalność na poziomie 29,2%. Uzyskano 75 % wykrywalności 

w  kategorii  rozboi  i  wymuszeń  rozbójniczych.  W  kategorii  kradzieże  z  włamaniem 

wykrywalność   wyniosła  38,6%.  Poza  wykrywalnością  kradzieży,  która  była  na  zbliżonym 

poziomie  do  poprzedniego  roku  we  wszystkich  pozostałych  kategoriach  nastąpił  spadek 

wykrywalności  sprawców  przestępstw.  Wzrost  wykrywalności  odnotowano  również  wśród 

sprawców kradzieży samochodów do poziomu 44,4%.

Należy  dążyć  do  zwiększenia  wykrywalności  szczególnie  w  kategorii  kradzieży 

i kradzieży z włamaniem, gdyż osiągane wyniki na pewno nie satysfakcjonują społeczeństwa. 

Wszelkie  poczynione  zmiany  w  strukturach  jednostki  zapewne  przyczynią  się  do 

efektywniejszej pracy. Osiągnięte dobre wyniki w niektórych kategoriach wiązały się z szybką 

reakcją  na  zaistniałe  przestępstwo.  Kierowane  na  miejsce  zdarzeń  przez  dyżurnych  patrole 

prewencji  i  służby  kryminalne  skutkowały  bezpośrednim  zatrzymywaniem  sprawców 

przestępstw. Zanotowano znaczny wzrost zatrzymań sprawców  na gorącym uczynku. Dobra 

współpraca  z  organami  prokuratury  pozwoliła  szybko  i  efektywnie  kończyć  postępowania 

przygotowawcze szczególnie  z  zastosowaniem art.  335kpk na  poziomie  75,9  % wszystkich 

spraw  kończonych  aktem  oskarżenia.  W  roku  ubiegłym  zarzuty  popełnienia  przestępstw 

przedstawiono ogółem 765 sprawcom w tym 4 cudzoziemcom, wobec których kierowano akty 

oskarżenia  do  Sądów  Grodzkich  i  Rejonowych.  Wobec  13  zastosowano  tymczasowe 

aresztowania.  Wśród  sprawców  przestępstw  było  67  nieletnich,  wobec  których  kierowano 

postępowania do Sądów Rodzinnych i Nieletnich, co wskazuje na konieczność kontynuowania 

działań profilaktycznych z młodzieżą.

W 2009 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,
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• ograniczenie  przestępstw  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  przy  utrzymaniu  lub  wzroście  ich 

dotychczasowej wykrywalności,

• pozbawienie sprawców pożytków z przestępstwa,

• skuteczne zwalczanie przestępczości zagrażającej  interesom państwa poprzez podniesienie 

skuteczności w rozpoznawaniu, ujawnianiu oraz ściganiu sprawców przestępstw szczególnie 

dotkliwych dla społeczeństwa.

W wyniku realizacji tych zadań w 2009 roku na terenie powiatu sandomierskiego:

 zmniejszeniu uległa liczba kradzieży mienia o 28,

 zmniejszeniu uległa liczba rozboi kradzieży rozbójniczych o 3,

 zmniejszeniu uległa liczba bójek i pobić o 12.

Równocześnie realizując te zadania w 2009 roku zwiększono:

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

pochodzące z przestępstw,

• zwiększono ujawnialność przestępstw 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. Służbom 

prewencyjnym postawiono więc za cel: 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  okresie  2009  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,  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  43  służby 

wspólnie  z  funkcjonariuszami  Straży  Miejskiej  w  Sandomierzu  oraz  39  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  Przemysłowej  –  odnotowano  wyraźną poprawę stanu  bezpieczeństwa

i porządku publicznego. Dotyczy to także ciągu handlowego przy ul. Mickiewicza.
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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 2009 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 „Nie daj się zabić - życie jest zbyt cenne”,

● działania prewencyjno – szkoleniowe dla osób starszych,

● przedsięwzięcia organizowane w ramach obchodów Dnia Dziecka,

● działania w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki,

● działania szkoleniowo – pokazowe w czasie festynów i pikników,

● 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,

● działania z okazji Dnia Świętego Mikołaja,

● działania terenowe dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu i papierosów.

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  organizowano  wiele  przedsięwzięć  na  rzecz  poprawy  wspólnego 

bezpieczeństwa m. in. Starosta Sandomierski wspólnie z samorządami miejskimi i gminnymi 

zakupił  szelki  odblaskowe  (800  sztuk)  z  przeznaczeniem  dla  pierwszoklasistów  ze  szkół 

podstawowych  w  powiecie  sandomierskim.  Policja  uczestniczyła  w  przedsięwzięciu 

profilaktycznym  dla  dzieci  organizowane  wspólnie  z  gazetą  codzienną  Echo  Dnia. 

Zapoczątkowano tworzenie drugiego w powiecie zespołu interdyscyplinarnego przy Starostwie 
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Powiatowym w Sandomierzu. W grudniu 2009 roku Sandomierska Policja ruszyła z kampanią

o nazwie „Nie daj się okraść”, w której poprzez media, komunikaty, plakaty z hasłem „Moja 

kieszeń – Moja torebka” uświadamiała o zagrożeniach płynących ze strony kieszonkowców. 

Sandomierska Policja  włączyła  się  do działań  w ramach nowego programu rządowego pod 

nazwą „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, który będzie realizowany aż do roku 2013.

Dzielnicowi  KPP  Sandomierz  aktywnie  uczestniczyli  w  realizacji  wszystkich 

podprogramów  prewencyjnych.  Szczególną  rolę  odgrywają  w  realizacji  Świętokrzyskiego 

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.  Współpracowano

z  kościołami,  w  których  wygłaszano  komunikaty  profilaktyczne  dla  osób  starszych. 

Prowadzono szkolenia dla osób starszych m. in. na Uniwersytecie II Wieku na Wyższej Szkole 

Humanistyczno  –  Przyrodniczej  w  Sandomierzu. Dzielnicowi  utrzymywali  również  ścisłe 

kontakty ze szkołami w swoich rejonach działania. Największe zaangażowanie dzielnicowych, 

a  także  innych policjantów w podejmowaniu  działań  profilaktycznych na  rzecz  dzieci  było 

skupiane w okresie ferii zimowych, dnia wagarowicza, wakacji, początku roku szkolnego oraz 

w czasie wszelkich imprez kulturalno – rozrywkowych.

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  2009  roku  –  zostały  zorganizowane  spotkania  z  lokalnymi  społecznościami 

przeprowadzone w formie debat . Na terenie powiatu zorganizowano łącznie 16 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.  Ponadto Komenda Powiatowa Policji realizowała wnioski powstałe  na 

ubiegłorocznej debacie społecznej z udziałem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Policji,  starając  się  swoje  działania  ukierunkować  na  ograniczenie  dokuczliwych  dla 

mieszkańców  powiatu  zjawisk  patologii  społecznych.  Wnioski  te  zostały  zrealizowane  tj.: 

powstał  na  prawobrzeżnej  części  Sandomierza  Punkt  Przyjęć  Dzielnicowego  Policji, 

usprawniono wjazd na Giełdę Owocowo – Warzywną w Sandomierzu, zmieniono organizację 

ruchu  w  rejonie  Starego  Miasta  w  Sandomierzu. Policjanci  KPP  Sandomierz  aktywnie 

uczestniczyli  w  Tygodniu  Pomocy  Ofiarom  Przestępstw,  gdzie  udzielono  27  porad 

zainteresowanym   osobom.  Dzielnicowi  kontynuują  współpracę  z  istniejącymi  grupami 

sąsiedzkiej czujności i koalicjami na rzecz bezpieczeństwa. 
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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.:  „Jestem  bezpieczny  w  drodze  do  szkoły”,  „Sport  przeciw 

uzależnieniom”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „My i zagrożenia”, czy organizowany wspólnie ze 

Starostwem Powiatowym w ramach profilaktyki HIV/AIDS oraz zapobiegania uzależnieniom 

konkurs  wśród  młodzieży  gimnazjalnej  pt.„Gimnazjalisto!  Wybierz  zdrowe  życie  bez 

nałogów!”. Celem  konkursu  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. 

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. Były 

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.  Na  zajęciach 

wychowawczych  oraz  na  przedmiotach  przedsiębiorczość  i  przysposobienie  obronne 

realizowano  pod  patronatem Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Kielcach  szkolny  program 

„Kultura  bezpieczeństwa”. Organizowane były zbiórki  pieniędzy na  rzecz  potrzebujących  – 
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wychowanków  Domu  Dziecka  w  Łoniowie,  wolontariat  w  Domu  Pomocy  Społecznej

w  Sandomierzu,  wolontariat  w  Ośrodku  „Radość  Życia”  w  Sandomierzu,  wolontariat  w 

Warsztatach  Terapii  Zajęciowej  w  Sandomierzu  oraz  akcja  charytatywna  na  rzecz 

potrzebujących dzieci. Odbyła się także prezentacja spektakli profilaktycznych dla młodzieży

I  Liceum Ogólnokształcącego:  „Granica”  –  spektakl  o  przemocy  i  agresji  i  jej 

przeciwdziałaniu;„Spektakl  sportowo-profilaktyczny  Jurija  Ziniewicza”;  „Pozytywka”  – 

spektakl profilaktyczny przygotowany przez uczniów Collegium Gostomianum i prezentowany 

w maju, czerwcu i listopadzie dla uczniów naszej szkoły oraz szkół sandomierskich.

W 2009 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu przeprowadzono szereg 

działań mających na celu usprawnienie i zwiększenie trafności oraz podnoszenie skuteczności 

oddziaływań  szkoły  w  sytuacjach  zagrożenia  młodzieży  przestępczością  i  demoralizacją, 

wykształcenie adekwatnych do sytuacji reakcji pedagoga, nauczycieli, dyrekcji, kształtowanie

u  uczniów  postaw  pożądanych  społecznie,  kształtowanie  osobowości  młodzieży  oraz 

współpracę  z  instytucjami  wspierającymi  rozwój  młodzieży.  Realizacja  powyższych  działań 

przeprowadzana była przy ścisłej współpracy z wieloma instytucjami.

W ramach współpracy z  KP Policji  zrealizowano spotkania  policjantów z uczniami 

dotyczące odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, następstw uczestnictwa 

młodzieży w grupach przestępczych, prawnych aspektów narkomanii, nadużywania alkoholu, 

sposobów unikania zagrożeń, zachowań ryzykownych, zasad bezpieczeństwa, itp. Współpraca 

II LO z Sądem Rejonowym w Sandomierzu polegała na przeprowadzaniu spotkań młodzieży

z  Sędzią  Sądu  Rodzinnego  i  Nieletnich  oraz  Kuratorami  z  Zespołu  Kuratorskiej  Służby 

Sądowej  w Sandomierzu,  w czasie  których uczniowie  zaznajamiali  się  m.  in.  z  przepisami 

dotyczącymi  postępowania  w  sprawach  nieletnich.  Współdziałanie  ze  Świetlicą 

Socjoterapeutyczną  „Przystań”  polegało  na  działalności  wolontariackiej  uczniów  na  rzecz 

wychowanków  świetlicy  przejawiającej  się  poprzez  pomoc  w  nauce  i  organizacji  czasu 

wolnego wychowanków. W ramach współpracy z Poradnią Terapii Uzależnień w Sandomierzu 

przeprowadzono spotkania z uczniami oraz szkolenia Rady Pedagogicznej dotyczącej zarówno 

profilaktyki uzależnień, jak również ich leczenia. Ponadto uczniowie uczestniczyli w spektaklu 

profilaktycznym „WPADKA”,  którego tematyka oscylowała wokół  kwestii  przemocy wśród 

uczniów, wagarów, używania narkotyków i nadużywania alkoholu oraz w programie szkolno – 

wychowawczym „REKORD”  mającym na celu przedstawienie form zastępujących agresywne 

wyładowanie  emocji,  alternatywy  spędzania  wolnego  czasu,  form  samoobrony  oraz 

uświadomienie uczniom skąd mogą czerpać prawidłowe wzorce postępowania.

Bursa Szkolna jest placówką publiczną zapewniającą opiekę i  wychowanie uczniom

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W  placówce oprócz uczniów 
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szkół  ponadgimnazjalnych mieszka  młodzież  Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. 

Z  młodzieżą  realizowane  są  programy:  wychowawczy  i  profilaktyki.  Program  Profilaktyki 

realizowany jest przez  wychowawców i skierowany jest do wychowanków. Zawiera działania 

przewidziane dla wychowawców, rodziców, pracowników administracji i obsługi. W swej treści 

szczególny nacisk kładzie na przemoc, alkohol i narkotyki.

Od pięciu  lat  w Bursie  wystawiane  są   spektakle  profilaktyczne  przez  Krakowskie 

Biuro Promocji Kultury.  W  listopadzie 2009 r.odbył się spektakl  profilaktyczny pt.  „Sieć”, 

który nie tylko porusza sprawę przemocy,  ale  dotyka także zagrożeń na jakie jest  narażona 

młodzież  pozostawiona  sama  sobie.  Dzisiejsze  młode  pokolenie  oprócz   tradycyjnych  już 

zagrożeń tj. alkoholu i narkotyków coraz częściej narażone jest na nowe rozrywki (dyskoteki

i substancje psychoaktywne, internet i tzw. dopalacze).

W placówce co roku systematycznie prowadzone są spotkania z policjantem (listopad 

2009), a ostatnim tematem były Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich w myśl polskiego 

ustawodawstwa.  Wybrane  kategorie  przestępstw  kodeksowych.  Do  Bursy  systematycznie 

przychodzi  dzielnicowy z  Komendy Powiatowej  Policji,  który zapoznaje  się  z  problemami 

placówki.

W roku 2009 prowadzone były przez  dyrekcję i wychowawców pogadanki i udzielane 

instruktaże nt.: 

• zapobiegania  negatywnym  zjawiskom  społecznym  –  wandalizm,  niszczenie  urządzeń, 

zakłócanie ciszy nocnej,

• bezpieczny powrót do domu,

• zasady poruszania się po drogach publicznych – dyscyplina pieszych,

• jak radzić sobie z przemocą i agresją

• jak zachowywać się w miejscach publicznych, aby nie zakłócać porządku publicznego,

• omówienie zasad współżycia oraz wzajemnych relacji w Bursie,

• omówienie regulaminów przepisów przeciwpożarowych. 

W listopadzie 2009 r. odbyła się próbna ewakuacja mieszkańców Bursy przy udziale 

inspektora bhp oraz strażaka, z powiadomieniem  Komendy Powiatowej PSP. 

W Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu w 2009 r. 

realizowane  były  m.in.  następujące  działania  mające  na  celu  zapobieganie  przestępczości

i poprawę bezpieczeństwa:

• przeprowadzono ankiety wśród uczniów nt. bezpieczeństwa uczniów w szkole,

• przedstawiciel Policji przeprowadził cykl szkoleń dla młodzieży i wychowawców na temat 

Prawo i kary za przestępczość. Skutki łamania prawa przez uczniów,

• wychowawcy  klas  na  lekcjach  wychowawczych  realizowali  tematy  z  przepisów  ruchu 
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drogowego i zwiększania bezpieczeństwa na drodze,

• uczniowie uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym przygotowanym przez młodzież I LO 

na temat narkomanii,

• szkoła opracowała  i  wdrożyła  do realizacji  procedury postępowania wobec uczniów nie 

przestrzegających regulaminu szkolnego dotyczącego m.in. frekwencji.

Ponadgimnazjalny  Zespół  Szkół  Ekonomicznych  im.  E.  Kwiatkowskiego

w  Sandomierzu  podejmował  realizację  różnorodnych  zadań  o  charakterze  informacyjnym, 

edukacyjnym,  działania  alternatywne  oraz  interwencyjne  mające  na  celu  wszechstronny

i  harmonijny  rozwój  osobowościowy,  intelektualny  i  społeczny  młodzieży.  Realizacji  tych 

celów  służy  program  wychowawczy  i  profilaktyczny  szkoły  opracowany,  zatwierdzony

i realizowany przez Radę Pedagogiczną PZSE. Program wychowawczy i profilaktyczny ściśle 

ze sobą korelują, wzajemnie się uzupełniają, są powiązane i wynikają z potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Rada Pedagogiczna dokonuje okresowo oraz na 

bieżąco weryfikacji założeń programowych oraz sposobów ich realizacji. 

W  ramach  w/w  Programu  w  I  semestrze  roku  szkolnym  2009/2010

w  Ponadgimnazjalnym  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  w  Sandomierzu  podjęto  następujące 

działania:

• spotkania  wychowawców  i  pedagoga  szkolnego  z  rodzicami  uczniów  klas  pierwszych, 

przekazanie informacji dotyczących praw i obowiązków ucznia w świetle podstawowych 

aktów prawnych szkoły, przekazanie informacji o możliwości i potrzebie współpracy oraz 

uzyskiwania  wsparcia  ze  strony  szkoły  w  sytuacji  pojawiania  się  problemów 

wychowawczych  i  edukacyjnych,  przekazanie  materiałów  informacyjnych  dotyczących 

przeciwdziałania uzależnieniom i grupom nieformalnym wśród młodzieży, przeprowadzenie 

ankiety w celu zebrania informacji o aktualnej sytuacji rodzinnej, bytowej oraz problemach 

wychowawczych uczniów,

• założenie  internetowej  skrzynki  zaufania  –  możliwość  anonimowego  poradnictwa

i wczesnej interwencji pedagoga szkolnego,

• pogadanki prozdrowotne wychowawców i higienistki szkolnej na temat profilaktyki grypy 

AH1N1 oraz chorób grypopochodnych,

• w  ramach  cyklu  edukacyjno-profilaktycznego  „Młodzież  a  prawo.  Wolność  = 

Odpowiedzialność”  spotkania  informacyjne  młodzieży  z  przedstawicielami  Wydziału 

Prewencji  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Sandomierzu  poświęcone  odpowiedzialności 

prawnej i karnej, czynów przestępczych, wykroczeń, praw ofiary, instytucji pomocowych,

• przeprowadzenie  ankiety  sondażowo-ewaluacyjnej  wśród  uczniów  szkoły  dotyczącej 

poziomu  bezpieczeństwa  na  terenie  szkoły i  poza  szkołą  ,  opracowanie  wyników i  ich 
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przedstawienie w trakcie konferencji szkoleniowej Rady Pedagogicznej, dokonanie doraźnej 

weryfikacji  założeń  programów  wychowawczego  i  profilaktycznego  w  świetle 

przedstawionych danych oraz spostrzeżeń grona pedagogicznego,

• opracowanie  szkolnego  systemu  reagowania  w  sytuacjach  kryzysowych  (materiały 

szkoleniowe dla nauczycieli dotyczące wdrożenia spójnych, jednolitych opartych na aktach 

prawnych  zasad  postępowania  w  sytuacjach  zagrożenia  młodzieży  przestępczością

i demoralizacją),

• kwesta uliczna na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym 

przeprowadzona przez młodzież należącą do szkolnego koła PCK,

• pomoc młodzieży w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi – grupa przedszkolna Ośrodka 

Caritas „Radość Życia” w trakcie zabawy andrzejkowej,

• pogadanka profilaktyczna dla młodzieży klas I i II połączona z konkursem tematycznym pt. 

„HIV-AIDS,  nie  daj  szansy”  przeprowadzona  przez  panią  Małgorzatę  Piętowską,  pod 

patronatem Starosty Sandomierskiego,

• udział  młodzieży  w  koncercie  charytatywnym  w  wykonaniu  włoskiego  gitarzysty 

klasycznego Leonarda Mysiego na rzecz osób niepełnosprawnych, w ramach światowego 

Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu 

pt.  „Zamek  bez  barier”  pod patronatem Starosty Sandomierskiego,  zbiórka  funduszy na 

rzecz zakupu schodołazu,

• w  ramach  cyklu  edukacyjno-profilaktycznego  „Młodzież  a  prawo.  Wolność  = 

Odpowiedzialność”  projekcja  w  klasach  I  i  II  filmu  pt.  „3  love”  połączona  z  dyskusją 

przeprowadzoną pod kierunkiem pedagoga na temat  odpowiedzialności,  ze  szczególnym 

zwróceniem uwagi na odpowiedzialność moralną oraz problem cyberprzemocy,

• w ramach cyklu zajęć poświęconego tolerancji psychozabawy  pt. „Co to jest tolerancja? 

Przyczyny uprzedzeń.” przeprowadzone wśród młodzieży klas I pod kierunkiem pedagoga 

szkolnego,

• akcja  mikołajkowa -  zbiórka  maskotek  dla  dzieci  i  wizyta  uczniów PZSE w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Łoniowie,

• udział przedstawicieli grona pedagogicznego (pedagoga szkolnego oraz wychowawcy klasy 

III technikum) w konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Świętokrzyskie Centrum 

Fundacji  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej  w  Kielcach,  pt.  „Agresja  w  szkole  –  źródła 

zachowań agresywnych u dzieci. Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy szkolnej”,

• akcja  charytatywna  młodzieży  i  nauczycieli  na  rzecz  uczniów Polskiej  Szkoły  Średniej 

imienia Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Wileńszczyźnie,

• na bieżąco przekazywanie młodzieży broszur  i  ulotek informacyjnych oraz rozwieszanie 
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plakatów o tematyce prozdrowotnej  (HIV, choroby nowotworowe, problem uzależnień – 

alkohol, papierosy, narkotyki) oraz przeciwdziałaniu przemocy,

• akcja informacyjna skierowana do rodziców (w ramach pedagogizacji), opracowanie przez 

pedagoga szkolnego i przekazywanie rodzicom przez wychowawców ulotek informacyjno-

ostrzegawczych,

• konsultacje  indywidualne  dla  rodziców  i  opiekunów  uczniów  z  problemami 

wychowawczymi  i  edukacyjnymi  z  wychowawcą  i  pedagogiem  szkolnym  na  bieżąco,

w zależności od potrzeb oraz w trakcie wywiadówek.

Zgodnie  z  założeniami  Programu  Profilaktycznego  ZSCKR  oraz  Technikum 

Informatycznego w Sandomierzu,  w roku 2009 zostały zrealizowane następujące inicjatywy 

wynikające z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony  Obywateli

i Porządku Publicznego:

• diagnoza  i  interwencja  kryzysowa  wobec  ucznia  -  ofiary  przestępstw  na  terenie  szkoły

i poza szkołą,

• lekcje  wychowawcze  w  czasie  których  wychowawcy rozmawiali  z  młodzieżą  na  temat 

alarmujących  wydarzeń  ogłaszanych  w  mediach,  a  dotyczących  przemocy  stosowanej 

wobec dzieci i młodzieży,

• informowanie zainteresowanych uczniów o procedurach ,,Niebieskiej  Karty’’,  kierowanie 

osób do Punktu Interwencji Kryzysowej,

• pedagogizacja  rodziców  indywidualna  i  zbiorowa,  na  temat  przemocy  w  rodzinie  oraz 

różnych form pomocy w sytuacjach kryzysowych,

• zajęcia  prowadzone  w  formie  pogadanek  i  warsztatów  przez  pedagoga  na  temat 

asertywności,

• spotkania młodzieży klas pierwszych z funkcjonariuszami KPP w Sandomierzu dotyczące 

odpowiedzialności karnej młodzieży,

• współpraca z kuratorami i Sądem Rodzinnym, 

• udział młodzieży w spektaklu profilaktycznym p.t. „ Wpadka”,

• udział młodzieży w konkursie profilaktycznym p.t. „ HIV/AIDS nie daj szansy!”,

• udział  młodzieży  w  projekcji  filmu  p.t.  „  Galerianki”;  pogadanki  na  lekcjach 

wychowawczych dotyczące problemów niedostosowania społecznego,

• udział  młodzieży  w  pokazie  Białorusina  –  Jurija  Ziniewicza  -  „Możliwości  organizmu 

ludzkiego”. 

• diagnoza  i  monitorowanie  bezpieczeństwa  uczniów,  nauczycieli  i  pracowników  szkoły 

poprzez ankiety, wywiady, ewaluację.

W Zespole Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących w Sandomierzu podejmowane 
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były  różnorodne  działania  mające  na  celu  zapobieganie  niedostosowaniu  społecznemu

i demoralizacji uczniów realizowane poprzez:

• rozpoznawanie  warunków  życia  i  nauki  uczniów  sprawiających  trudności  w  realizacji 

procesu dydaktyczno – wychowawczego,

• wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku prawnego,

• reagowanie  na  naruszanie  przez  uczniów  norm  społecznych,  ustalanie  przyczyn 

niewłaściwego zachowania,

• promocję zdrowego stylu życia,

• współpracę z rodzicami oraz różnymi instytucjami w zakresie spójnego oddziaływania na 

uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej.

W bieżącym roku szkolnym zostały przeprowadzone w klasach pierwszych rozmowy 

nt.  wymagań  szkoły  w  zakresie  zachowania  i  frekwencji  uczniów.  W  ramach  lekcji 

wychowawczych prowadzone są zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dotyczące umiejętności 

radzenia  sobie  ze  stresem,  agresją  oraz  umiejętności  asertywnych.  W  ramach  współpracy

z  Komendą  Powiatową  Policji  w  Sandomierzu  zostały  zorganizowane  dla  uczniów  klas 

pierwszych spotkania ze specjalistą do spraw nieletnich nt. odpowiedzialności osób nieletnich 

za czyny karalne.

b) Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w  Sandomierzu  w  2009  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  podstawowych: 

Daromin,  Kleczanów, Słupcza,  Chobrzany,  Nr 2 w Sandomierzu,  Koprzywnica,  Nawodzice, 

Skotniki,  Zawierzbie, Gimnazjum Chobrzany. Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli dotyczące 

profilaktyki niedostosowania społecznego prowadzone były następujących szkołach:  SP Nr 2 

Sandomierz,  SP  Samborzec,  SP  Śmiechowice,  SP Skotniki,  SP  Gierlachów,  Zespół  Szkół 

Ogólnokształcących w Zawichoście, Zespół Szkół w Chobrzanach. 

Zajęcia  warsztatowe  dla  dzieci  i  młodzieży  odbyły  się  w  szkołach  podstawowych

w  Gierlachowie,  Słupczy,  Śmiechowicach,  Samborcu,  Zawierzbiu,  Głazowie,  Zawichoście, 

Złotej,  Nr  2  w  Sandomierzu  i  Nr  4  w  Sandomierzu,   w  gimnazjach  w  Samborcu,
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w  Chobrzanach,  w  Obrazowie,  w  Łoniowie.  W  szkołach  ponadgimnazjalnych:   ZSTiO

w Sandomierzu,  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących w Zawichoście,  II  LO  w Sandomierzu,

I LO 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 

szkolnymi,  kuratorami sądowymi, społecznymi i zawodowymi, Poradnią Odwykową, RODOK 

(Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny), Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

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. 

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 – 
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wychowawczej. Przez cały rok 2009 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.

Komenda  Powiatowa  Policji  w  okresie  Świąt  Bożego  Narodzenia  2009  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 2009 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.

Sandomierski  Hufiec  ZHP  oprócz  stałych  i  sprawdzonych  imprez  harcerskich, 

rekreacyjnych i sportowych realizował nowe pomysły – harcerskie spotkanie pokoleń w Roku 

Braterstwa, Każdy ma swojego smoka... czyli harcerskie obchody dnia Św. Jerzego, Festiwal 

Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Bratajmy się w piosence", Harcerskie Zawody Strzeleckie, 

konkurs  plastyczny  "Portret  bajkowego  przyjaciela",  konkurs  –  „Pamiętajmy o tych,  którzy 

odeszli”. Po raz pierwszy harcerze brali udział w ogólnopolskiej akcji „Wiersze chodnikowe”.

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 
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i warsztatów w wyżej wymienionym zakresie.

● Kawiarenka podczas finału WOŚP -  Słodka kawiarenka z ciastami domowego wypieku, 

zaistniała  podczas  sandomierskiego  XVII  Finału  WOŚP.  Oprócz  kawiarenki  z  ciastami 

przygotowanymi  przez  mamy,  babcie,  ciocie  i innych  domowników,  harcerze  zbierali 

pieniądze do puszek. W sumie udało się zebrać 1670 zł 56 gr i 1$.

● Spotkanie namiestnictwa zuchowego -  w dniu 5.02.2009 roku w biurze komendy hufca 

odbyło  się  spotkanie  namiestnictwa  zuchowego.  Tematem  przewodnim  była  "Maska 

karnawałowa". Drużynowe mówiły o bieżącej działalności gromad. Informowano również

o  trwającym  konkursie  "Obrzędowość  Gromady",  zaplanowanym  na  24.02.2009  balu 

karnawałowym bajkowych postaci, konkursach recytatorskich - strofy o Ojczyźnie i poezja 

dziecięca,  spotkaniu  z  okazji  Dnia  Myśli  Braterskiej.  Uczestniczki  spotkania  otrzymały 

materiały programowe i regulaminy imprez. Głównym punktem spotkania było wykonanie 

masek karnawałowych na bal zaplanowany w ostatnim tygodniu lutego. 

● Radosne jak -  Harcerskie Harce Halowe -  w Tarnobrzegu odbył  się już po raz trzeci 

harcerski  zlot  pod  hasłem  Harcerskie  Harce  Halowe.  Blisko  dwustu  zuchów,  harcerzy

i instruktorów uczestniczyło w trzydniowym zlocie zorganizowanym przez Komendę Hufca 

ZHP im. Oddziału Partyzanckiego Jędrusie w Tarnobrzegu oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Wisła im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Hufiec Sandomierz reprezentowali 23 harcerze.

● Podsumowanie konkursu „Ekologiczna choinka” - Namiestnictwo Zuchowe przy  KH ZHP 

Sandomierz w listopadzie 2008 roku ogłosiło konkurs dla zuchów, harcerzy, uczniów klas

I-VI szkoły podstawowej na świąteczną majsterkę ekologiczną "Marzenie ekologa".  Jury 

przyznało 14 równorzędnych nagród uznając,  że  wykonane na konkurs  prace prezentują 

wyrównany poziom.

● Majówka  rekreacyjna  -  3  maja  2009  w  Sandomierskim Parku  "Piszczele"  odbyła  się 

impreza pod hasłem "Majówka rekreacyjna",  której  głównym organizatorem był  Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. Harcerze również włączyli się do organizacji

i uatrakcyjnienia bogatego programu majówki poprzez przygotowanie i poprowadzenie gier 

i  zabaw  dla  młodszych  dzieci.  Były  slalomy z  ringo,  piłkami,  gra  w  "parkową"  piłkę 

siatkową, zabawy z chustą animacyjną oraz harcerskie pląsy. Uczestnicy zabaw otrzymywali 

słodkie batoniki, a najlepsi w poszczególnych konkurencjach dodatkowo dyplomy. Również 

podczas  "Majówki"  miała  miejsce  Ogólnopolska  Akcja  "Wiersze  chodnikowe",  która

w Sandomierzu  odbywała  się  po  raz  pierwszy.  Od  ośmiu  lat  w  wielu  miastach  Polski 

organizowana jest przez Fundację Poemat. 

● Kolonia Zuchowa Przyjaciele z Cyrku, Murzasichle 5-18.07.2009 r. - 5 lipca 2009 roku na 

kolonię zuchową wyjechała grupa dzieci z Sandomierza. Organizatorem kolonii od wielu lat 
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jest  sandomierski  Hufiec  ZHP.  Tegoroczna  kolonia  przebiegała  pod hasłem „Przyjaciele

z  Cyrku”.  Wszyscy  razem  mieszkali  w  Domu  Gościnnym  u  Trebuni  w  miejscowości 

Murzasichle k/Zakopanego. Bezpieczne spacery oraz wycieczki w góry zapewniło PZU SA. 

Dzięki nim dzieci były widoczne na drodze nosząc na ręce odblaskowe bransoletki oraz nie 

zgubiły  się  w  drodze  na  szlak  korzystając  z  podręcznych  mapek  turystycznych. 

Uczestnikami  kolonii  były  zuchy  z  gromad  należących  do  Hufca  ZHP  im.  Ziemi 

Sandomierskiej  w  Sandomierzu.  Opiekę  nad  młodymi  cyrkowcami  sprawowała 

doświadczona i wykwalifikowana kadra. Z racji roku braterstwa, który obchodzimy w ZHP, 

podstawę  dla  zajęć  tematycznych  na  kolonii  stanowiła  fabuła  cyklu  sprawnościowego 

„Artysta” oraz „Ambasador Przyjaźni”. W ramach sprawności „Artysta”, zajęcia na kolonii 

miały tematykę cyrkową. Na początku zuchy urządziły Cyrkową Krainę i  podjęły próbę 

dostania  się  do  Szkoły  Cyrkowej.  Ponadto  wzięły  udział  w  poszukiwaniu  Tęczowego 

Klauna,  urządziły pracownię plastyczną, a swoje prace pokazały na wieczornym spotkaniu 

z  Coperfieldem.  W  cyrku  zawsze  są  sensacje,  akrobacje  i  atrakcje,  dlatego  wszyscy 

uczestnicy  kolonii  wzięli  udział  w  Festiwalu  Sztuki  Cyrkowej  gdzie  zaprezentowali 

cyrkowe akrobacje, zaprojektowali stroje cyrkowe oraz wzięli  udział  w Turnieju Wiedzy

o  Cyrku.  Zuchy bardzo  lubią  poznawać  otaczający  je  świat  oraz  tworzyć  coś  nowego, 

dlatego   cyrkowa  trupa  z  Sandomierza  często  wyruszała  na  różne  wycieczki.  Stałym 

elementem programu kolonii były kilkugodzinne wycieczki w góry. Na kolonii każdy zuch 

miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań, doskonalenia zdolności oraz nabywania 

nowych umiejętności przez zdobywanie sprawności zuchowych. Uczestnicy zdobyli między 

innymi sprawność kronikarza, przyjaciela innych, gimnastyka, tancerza, śpiewaka, plastyka, 

mistrza gier i zabawa oraz obywatela Unii Europejskiej.

● 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. Obóz położony 150 m od brzegu morza 

jest  doskonale  wkomponowany  w  otoczenie  i  urządzony  z dobrze  przemyślanymi 

udogodnieniami. 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 
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poprzedniego,  na uczestników czeka wiele  niespodzianek.  Wspólna zabawa,  poznawanie 

okolicy, pasowanie na obozowicza, neptunalia czyli zaślubiny z morzem, festiwal piosenki, 

liczne rozgrywki sportowe, mecze plażowej piłki siatkowej, wybory Naj…, harcerskie gry

i zabawy, ogniska, to tylko kilka przykładów zajęć, które mają miejsce na obozie. Zajęcia są 

tak przygotowywane i  prowadzone,  aby w czasie  pobytu na turnusie  każdy miał  okazję 

znaleźć coś ciekawego dla siebie. Nie brakuje również zajęć o tematyce proekologicznej. 

Kadra opracowując program zaplanowała spotkania z leśniczym, przedstawicielem Parków 

Krajobrazowych „Mierzeja Wiślana”, strażą graniczną. Na obozie prowadzone są zajęcia 

metodą  harcerską,  które  uświadamiają  ich  uczestnikom,  ważną  rolę  ochrony  przyrody, 

środowiska  w  którym  przebywamy.  Wiedza  teoretyczna  wspierana  jest  działaniami 

praktycznymi  –  uczestnicy obozu  podczas  biegów terenowych  po  lesie  poznają  gatunki 

drzew i roślin – charakterystycznych dla terenów nadmorskich, uczą się rozpoznawać ślady 

zwierząt i  ptaków, poprzez obserwację otoczenia,  wykonują prace w szkółce leśnej  przy 

pielęgnacji  młodych  drzew,  utrzymują  w  czystości  teren,  na  którym zlokalizowany jest 

obóz, sprzątają teren kąpieliska. Na obozie prowadzona jest segregacja odpadów i zbiórka 

zużytych baterii,  które  trafiają  do utylizacji.  Hufiec  włączył  się  do ogólnopolskiej  akcji 

zbiórki zużytych baterii zainicjowanej przez REBA Organizacja Odzysku S. A. Harcerze 

przebywając  na  obozie  realizują  zadania  na  sprawności  –  „Przyrodnik”,  „Botanik”, 

„Zoolog”,  „Ekolog”,  ‘Leśnik”,  „Sobieradek”.  Uczestnicy  obozu  są  zapoznawani

z  regulaminami  obowiązującymi  w  trakcie  jego  trwania  –  zasadami  bezpiecznego 

poruszania  się  po  drogach,  regulaminem  przeciw  pożarowym,  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.  W trakcie  trwania  turnusu  zaplanowane  są  również  wycieczki 

autokarowe do Gdańska i Malborka oraz piesze do Krynicy Morskiej, do Kątów Rybackich 

–  odwiedziny  w Rezerwacie  Kormoranów.  Pobyt  w  tym  malowniczym  miejscu  bardzo 

relaksuje  i  pozwala  zapomnieć  na  chwilkę  o  korzystaniu  z  nowoczesnego  sprzętu 

elektronicznego,  nie  przeszkadza  brak  światła,  telewizji,  komputera.  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 2009 przez 

sandomierski hufiec ZHP wzięło udział ponad 600 osób.

● Spotkanie integracyjne zuchów, harcerzy i dzieci ze Świetlicy „Arka” Annopol - w dniu 
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29 lipca 2009 r. zuchy z Gromady Zuchowej "Leśne Duszki", harcerze z 20 Środowiskowej 

Drużyny Harcerskiej "Nadwiślańskie Trampy" oraz kandydaci do wstąpienia w szeregi ZHP 

udali  się z wizytą do Świetlicy Środowiskowej "Arka" w Annopolu.  Spotkanie to miało 

charakter  integracyjny,  służyło  promowaniu  aktywnego  i  bezpiecznego  wypoczynku 

wakacyjnego oraz rozpowszechnianiu idei organizacji harcerskiej wśród dzieci i młodzieży 

jeszcze  niezrzeszonej.  Spotkanie  dało  także  możliwość  bliższego  zapoznania  się 

z działalnością Świetlicy jako niedawno powstałej formy pracy opiekuńczo - wychowawczej 

w środowisku lokalnym. Spotkanie z dziećmi z "Arki" było wydarzeniem, do którego zuchy 

i harcerze przygotowywali się podczas czerwcowych zbiórek. Przygotowany test wiedzy  - 

Czy wiesz jak zachować się bezpiecznie? - zawierający 16 pytań zamkniętych i otwartych 

sprawdzał  zorientowanie  uczestników  spotkania  w  kwestiach  dotyczących  bezpiecznych 

zachowań na drodze, w domu, podczas rekreacji i wypoczynku. Przy  realizacji tego zadania 

wszyscy pracowali w 3-osobowych zespołach, co dodatkowo sprzyjało lepszemu poznaniu 

się. Po zakończeniu umysłowych zmagań kontynuowano naukę pląsów i wspólną zabawę ze 

śpiewem. Wyczekiwanym momentem było wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród. 

Mimo niełatwych pytań uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie ze wspomnianym testem, 

dlatego też każda drużyna otrzymała upominki oraz słodycze. Dla wszystkich wychowawcy 

Świetlicy przygotowali poczęstunek.

● 50 ton zdrowia Sandomierz – już po raz szósty braliśmy udział w prozdrowotnej akcji

"50 Ton Zdrowia", której organizatorem na terenie Polski jest NZOZ CenterMed. Celem tej 

akcji,  propagowanej  w Sandomierzu  przez  NZOZ  Centrum  Medyczne  "Rokitek"  jest 

profilaktyka i propagowanie zdrowego stylu życia. Podczas akcji, w piątek 9 października 

2009  roku  na  Małym  Rynku  sandomierskiej  "Starówki"  rozdane  zostały  mieszkańcom 

miasta "tony zdrowia" pod postacią jabłek.  Wręczały je Druhny z 23 DH "Wichry" pod 

czujnym okiem dh. hm. Czesława Rączkiewicza.

● "Nadwiślańskie  Trampy"  na  jubileuszowej  uroczystości  z  okazji  10-lecia 

Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Annopolu  -  w  dniu  9  października  2009  r. 

harcerze  z  20  ŚDH  "Nadwiślańskie  Trampy"  odpowiadając  na  zaproszenie  dyrektora 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu wzięli udział w uroczystości z okazji 

10-lecia istnienia tego ośrodka. ŚDS  jest formą wsparcia dziennego dla osób dotkniętych 

niepełnosprawnością, w tym głównie intelektualną. Każdego dnia na zajęcia dowożonych 

jest tu ponad 30 mieszkańców z gminy Annopol i Gościeradów. Tego dnia na jubileuszowe 

uroczystości przybyło ponad dwieście osób, a wśród nich: podopieczni ze środowiskowych 

domów  samopomocy  z  woj.  lubelskiego  oraz  osoby  pracujące  w  obszarze  pomocy 

społecznej,  władze miasta  i  powiatu,  przedstawiciele  lokalnych instytucji,  chór  "Jubilat" 
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oraz dziewiętnastu harcerzy wraz z drużynowymi. 

● Ekoludki i bezpieczeństwo na drogach - jednym z celów przyjętych na 2009 rok w planie 

pracy  szkolnej  gromady  zuchowej  "Ekoludki"  z  Pisar  była  pomoc  pierwszakom  m.in.

 w zapewnianiu im bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły. W październiku 2009 r. 

nadarzyła  się  okazja  bliższego  uświadomienia  pierwszoklasistów  podczas  uroczystości 

"Ślubowania" i pasowania na ucznia w bezpiecznym poruszaniu się po drogach tak, aby nie 

było  wypadków z  udziałem dzieci.  Zuchy na  przykładzie  beztroskiego  i lekkomyślnego 

Koziołka  Matołka  zapoznawały  młodszych  kolegów  z  przepisami  ruchu  drogowego. 

"Ekoludki" uzyskały podczas tej uroczystości sprawność "Policjanta" i "Dobrego opiekuna", 

do zdobycia których przygotowywały się przez kilka wcześniejszych zbiórek. Sprawności te 

wręczył zuchom zaproszony na "Ślubowanie" policjant.  

● Ekoludki i walka z paleniem papierosów - 11 GZ "Ekoludki" z  Pisar włączyła się czynnie

w bieżącym  roku  szkolnym  w działania  profilaktyczne  antynikotynowe  i  wzięła  udział

w  II  Powiatowym  i  Wojewódzkim  Przeglądzie  Przedstawień  Teatralnych  pod  hasłem 

"JESTEM  ZDROWY  -  ODRZUCAM  DYM  NIKOTYNOWY"  odbywającym  się  pod 

patronatem  m.in.   Powiatowej  Stacji  Sanitarno-  Epidemiologicznej  w  Opatowie

i  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno  Epidemiologicznej  w Kielcach.  Sztuka  "Najtrudniejszy 

pierwszy  krok"  według  scenariusza  drużynowej  dh  Marioli  Krawczyk  z  "Ekoludkami"

w obsadzie odniosła sukces i wywalczyła I miejsce zarówno na przeglądzie powiatowym, 

jak i wojewódzkim. Fabuła sztuki oparta została na humorystycznych opowieściach druha 

Marianka  w  trakcie  zbiórki  zuchowej  o  zgubnych  skutkach  palenia  tytoniu  przez  jego 

otoczenie. Przedstawienie teatralne o charakterze  kabaretowym z udziałem zuchów zostało 

pozytywnie  ocenione  przez  jurorów  i  zaowocowało  zainteresowaniem mediów  drużyną

i  szkołą.  Gromada  ściśle  współpracowała  ze  szkolnym  kołem  teatralnym  i  świetlicą 

socjoterapeutyczną.

● Akademia  e-Bezpieczeństwo  UPC  Sandomierz  -  internet  to  ogólnoświatowa  sieć 

komputerowa do której ma dostęp każdy niezależnie od wieku, płci, miejsca przebywania. 

Właściwie w każdym miejscu można połączyć  się  ze światem. Jeśli  nie  w domu,  to  są 

miejsca wi-fi, gdzie można skorzystać z zasobów Internetu - kafejce internetowej, w parku, 

na  rynku.  Ostatnie  lata  to  dynamiczny  rozwój  Internetu,  co  spowodowało  że  stał  się 

skarbnicą  wiedzy  a  jednocześnie  ogromnym  śmietnikiem.  Zwiększyło  się  również 

wykorzystywanie  globalnej  sieci  m.in.  do  celów  komercyjnych,  dlatego  ważnym  jest 

zwrócenie szczególnej  uwagi na kwestie bezpieczeństwa. Podejmując ten temat Komenda 

Hufca ZHP w Sandomierzu podjęła decyzję o zorganizowaniu szkolenia dla instruktorów, 

nauczycieli, rodziców z zakresu bezpieczeństwa w Internecie. Bezpłatne szkolenie z zakresu 
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bezpieczeństwa  w  Internecie  odbyło  się  28  listopada  2009  roku,  w  Centrum  Kultury

i  Rekreacji  w Sandomierzu.  Szkolenie  przeprowadzone  w  ramach  projektu  Akademia

e-Bezpieczeństwo UPC objęte jest patronatem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

W trakcie  szkolenia  uczestnikom  -  harcerzom  i  instruktorom  Hufca  ZHP Sandomierz, 

przekazana  została  wiedza  na  temat  niebezpieczeństw  związanych  z korzystaniem

z Internetu.  Potencjalny użytkownik zasobów Internetu może znaleźć tam informacje na 

każdy temat, na każde zagadnienie - nie brak zasobów związanych z zagadnieniami takimi 

jak, przemoc, agresja, pornografia, informacje o narkotykach, informacje o sektach, przed 

którymi należy chronić przede wszystkim dzieci i młodzież. Dlatego należy przywiązywać 

ogromną  uwagę  na  to,  w  jaki  sposób  dzieci  korzystają  z zasobów  sieci.  Uświadamiać

i  głośno  mówić  o  bezpiecznym  korzystaniu  z  Internetu.  Im  większa  samoświadomość 

użytkowników,  tym  mniej  zagrożeń.  Uczestnicy  warsztatów,  oprócz  wiedzy,  otrzymali 

również  pakiet  szkoleniowy  -  podręcznik  dla  rodzica  i  książeczkę  dla  dziecka  do 

samodzielnej  pracy  z  dzieckiem  oraz  certyfikat  potwierdzający  udział  w szkoleniu.  Po 

szkoleniu  podjęto  decyzję  o  potrzebie  zorganizowania  podobnych warsztatów z  tym,  że 

skierowanych do zuchów, uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Ponieważ nie zabronimy 

dziecku  korzystania  z  Internetu,  gdyż  i  tak  znajdzie  dostęp  do  niego,  nauczmy go  jak 

powinno się korzystać z zasobów globalnej sieci.  Mówiąc,  na co trzeba uważać i czego 

bezwzględnie  nie  wolno  robić,  możemy  uchronić  dziecko  przed  różnymi 

niebezpieczeństwami czyhającymi w sieci.

● Akademia e-Bezpieczeństwo Sandomierz -  kolejne warsztaty z zakresu bezpieczeństwa

w Internecie odbyły się 14 grudnia 2009 r.  w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu. 

Zajęcia,  na  zaproszenie  Komendantki  Hufca  ZHP  Sandomierz,  poprowadziła  Szefowa 

Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Częstochowa phm. Maria Kotkiewicz.  Organizacja 

tego typu szkoleń dla najmłodszych użytkowników globalnej sieci  jest  niezwykle ważną 

sprawą. Szybki rozwój Internetu spowodował zwiększenie dostępu również do informacji 

szkodliwych  dla  rozwoju  młodego  człowieka.  Dlatego  świadome  korzystanie 

z internetowych  zasobów  pozwala  chronić  dzieci  m.in.  przed  demoralizacją,  przemocą, 

agresją,  pedofilią  czy  sektami.  Na  zakończenie  zajęć,  prowadząca,  wręczyła  zuchom 

dyplomy  uczestnictwa  oraz  książeczki  dla  dzieci  i  rodziców  dotyczące  bezpieczeństwa

w Internecie.

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

edukacyjnych realizowało szereg przedsięwzięć.  W ramach realizacji  programu „Bezpieczna 

Szkoła” Stowarzyszenie  współfinansowało między innymi:
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● instalację i  zakup monitoringu w Szkole Podstawowej w Niedźwicach,  Szkole Podstawowej

w Czyżowie Szlacheckim oraz Szkole Podstawowej w Zawichoście;

● program ochrony zdrowia pt. „Rośnij zdrowo i wesoło” mający na celu propagowanie wiedzy 

dotyczącej zdrowego stylu życia realizowany w Publicznym Gimnazjum w Dwikozach;

● program ochrony środowiska realizowany w Szkole Podstawowej w Kleczanowie;

● program  mający  na  celu  ochronę  zdrowia  uczniów  realizowany  przez  Szkołę  Podstawową

w Klimontowie oraz w Ossolinie;

● program  profilaktyczny  realizowany  w  Szkole  Podstawowej  w  Łążku  związany  z  ochroną 

zdrowia,  w  czasie  którego  organizowane  było  wiele  spotkań  służących  poprawie 

bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły;

● projekt  ekologiczny  oraz  projekt  promujący  zdrowy  tryb  życia  realizowany  w  Szkole 

Podstawowej w Słupczy;

● zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej w Obrazowie dla dzieci pod hasłem „Dbam o swoje 

zdrowie”, w czasie których realizowane były programy dotyczące profilaktyki zdrowia;

● program pod hasłem „Na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo” realizowany w Szkole 

Podstawowej w Niedźwicach;

● razem z Komeda Powiatową Policji w Sandomierzu XXXII edycję Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Stowarzyszenie  „Bezpieczny Powiat  Sandomierski”  w  roku  ubiegłym wspomagało 

również  przedsięwzięcia  mające  na  celu  pomoc  niepełnosprawnej  młodzieży. Ze  środków 

Stowarzyszenia dofinansowano organizację spotkania dla osób niepełnosprawnych pod hasłem 

„Jestem zdrowy i sprawny”.

Dofinansowywano  również  zakup  żywności  i  specjalistycznego  sprzętu  dla  dzieci 

chorych na fenyloketunorię. 

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 
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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.

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

wypadków drogowych i tak:

● udzielono  pomocy  finansowej  Pani  Izabeli  Maciąg,  która  w  styczniu  2009  r.  została 

potrącona na przejściu dla pieszych i do tej pory trwa jej leczenie i rehabilitacja;

● wsparto  finansowo  Pana  Przemysława  Kubiaka  w  zakupie  sprzętu  rehabilitacyjnego 

niezbędnego do dalszego leczenia oraz dofinansowano zabiegi rehabilitacyjne;

● przyznano  pomoc  finansową  Panu  Karolowi  Kwapisz,  ofierze  wypadku  drogowego  na 

zakup wózka inwalidzkiego, 

● udzielono pomocy finansowej  Pani  Agnieszce  Babskiej,  której  córka  uległą  poważnemu 

wypadkowi komunikacyjnemu;

● wsparto finansowo Pana Łukasza Dudkowskiego w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego;

● przyznano  pomoc  finansową  Panu  Janowi  Świerkowskiemu  na  zakup  sprzętu 

rehabilitacyjnego;

● udzielono po raz kolejny pomocy finansowej  przeznaczonej  na zakup symulatora chodu 

Panu Łukaszowi Goluchowi, który uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu;

● 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; 

● wsparto finansowo Pana Jana Stefańskiego, który nadal przechodzi leczenie po wypadku,

● przyznano pomoc finansową na zakup protezy ręki dla Pana Oskara Lizun, ofiary wypadku 

komunikacyjnego,

● udzielono  pomocy  finansowej  na  zakup  protezy  podudzia  Panu  Bogusławowi 

Turczyńskiemu, ofierze wypadku drogowego, w wyniku którego stracił nogę,

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  2009  r.  Zarząd  Dróg  Powiatowych  podjął  następujące  działania  w  zakresie 

inwestycji, modernizacji i eksploatacji :

1. Przebudowa drogi  nr 0782 T Klimontów – Obrazów  w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego.  Przebudowa  polega  na:  ułożeniu 

nawierzchni  bitumicznej,  wykonaniu  chodników,  przebudowie  przepustów  i  rowów 

odwadniających  korpus  drogi  na  łącznej  długości  –  8  km.  Koszt  zadania  wyniósł  – 

6.527.362,53 zł. Jest to inwestycja dwuletnia.

2. W  ramach  programu  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  dotyczącego 

usuwania skutków klęsk żywiołowych – przebudowano 7 dróg. ( Nr 0791 T w miejscowości 

Sulisławice, Nr 0748 T w miejscowości Pawłów, Nr 0789 T w miejscowości Zbigniewice, 

Nr 0777T w miejscowości Janowice, Nr 0756 T Kamień Łukawski – Mokoszyn, Nr 0768T 

w miejscowości Wilczyce, Nr 0803 T w miejscowości Bogoria Skotnicka). Wykonano nową 

nawierzchnię bitumiczną na łącznej długości 6,424 km. Wartość zadania – 1.161.654,72 zł.

3. W ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przeprowadzono remont 

dróg Nr 0803 T w miejscowości Skotniki oraz Nr 0752 T – Dwikozy, Góry Wysokie, Nowe 

Kichary,  Gakowice Ocin.  Została ułożona nawierzchnia bitumiczna,  wykonano chodniki, 

jak również przebudowano rowy odwadniające na łącznej długości 4,661 km. Koszt zadania 

– 1.987.371,53 zł.

4. W ramach wspólnych przedsięwzięć z udziałem Urzędów Gmin przebudowano 14,415  km 

dróg i chodników. Łączne nakłady wyniosły – 5.673.457,77 zł. 

5. Przeprowadzono również remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych. 

Zużyto w tym celu 720 ton grysu dolomitowego i emulsji asfaltowej. W miarę potrzeb oraz 

zgłoszeń  użytkowników dróg dokonywano  uzupełnień  ubytków w nawierzchni  masą  na 

zimno, własnymi siłami.

6. Wykonano  oznakowanie  poziome ulic  Miasta  Sandomierza  na  powierzchni  1542 m²  za 

kwotę 16.935,99 zł.

7. Wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe (przez Obwód Drogowy oraz  w ramach 

inwestycji wspólnych z gminami):

• oznakowanie  pionowe  wykonane  przez  Obwód  Drogowy  przy  Zarządzie  Dróg 

Powiatowych w Sandomierzu : TYP A – 23 szt., TYP B – 33 szt., TYP C – 2 szt., TYP D 

– 22 szt., TYP E – 6 szt.,  TYP T – 7 szt., TYP U – 10 szt., TYP G – 2 szt., łącznie za 

kwotę – 13.401,31 zł.

• oznakowanie  pionowe  wykonane  w  ramach  inwestycji  wspólnych 

z gminami: TYP E – 37, TYP D – 26, TYP A – 6, TYP T – 6.

8. W  celu  poprawy  stanu  bezpieczeństwa  drogowego,  Zarząd  Dróg  Powiatowych  ściśle 

współdziała z Policją, przeprowadzając wspólne okresowe objazdy dróg powiatowych pod 

kątem  oznakowania  dróg,  określenia  miejsc  niebezpiecznych,  ograniczenia  prędkości, 

ograniczenia tonażu.
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9. W ramach  prac  eksploatacyjnych,  Zarząd  Dróg Powiatowych  wykonał  ścinkę  nadmiaru 

ziemi  z  poboczy  dróg,  udrożnienia  przepustów,  odtworzenia  rowów  odwadniających, 

wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym w miejscach, które stwarzają zagrożenie dla 

ruchu drogowego.

10. W celu właściwego zabezpieczenia stanu nawierzchni  dróg w okresie  zimowym, Zarząd 

Dróg  Powiatowych  zlecił  Przedsiębiorstwu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej

w  Sandomierzu  oraz  Przedsiębiorstwu  Usług  Drogowych  w  Opatowie  odśnieżanie

i  zwalczanie  śliskości  na  terenie  miasta  Sandomierza  i  powiatu  sandomierskiego.  Do 

zwalczania  śliskości  zgromadzono  1650  ton  30%  mieszanki  piaskowo  –  solnej. 

Sporządzony  został  wykaz  ciągów  komunikacyjnych,  które  mają  być  utrzymywane 

w III, IV, V kolejności odśnieżania.

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 2009 na terenie powiatu, KPP Sandomierz odnotowałą łącznie 

1044 zdarzenia drogowe, w tym 87 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło  11 osób, 

a 103 osób doznało obrażeń ciała oraz odnotowano 957 kolizje drogowe.

W  porównaniu  do  analogicznego  okresu  roku  ubiegłego  kiedy  to  zaistniało  1099 

zdarzeń drogowych odnotowano spadek ogólnej ich liczby o 55 tj. o 5% , natomiast do roku 

2007 wzrost o 75 zdarzeń drogowych tj. o 6,7%. Ponadto odnotowano:

● spadek liczby osób zabitych o 1 w stosunku do 2008 r., i ta sama ilość w 2007 r.,

● wzrost liczby osób rannych o 12 tj. o 13,2% do 2008 r. i wzrost o 26 tj. o 33,7% do 2007 r.,

● wzrost wypadków drogowych o 12 tj.  o 13,2% do 2008 r.,  a do 2007 r. wzrost o 26 tj.

o 33,7%,

● spadek kolizji drogowych o 67 tj. o 6,5% do 2008 r. i wzrost o 90 tj. o 8,5% do 2007 r.

Z  danych  statystycznych  wynika,  że  w  dalszym  ciągu  najbardziej  zagrożonymi 

terenami są: Sandomierz, gdzie odnotowano 30 wypadków drogowych (wzrost o 8 tj. o 36,3% 

do 2008 r.), rejon Łoniowa – liczba wypadków 8, spadek o 7 tj. o 46,7% do 2008 r., Klimontów 

– liczba wypadków 12, wzrost o 1 tj. o 9,1% do 2008 r.  Natomiast najniższą wypadkowość 

odnotowano na terenie gmin: Koprzywnica, Wilczyce i Dwikozy.

Do  głównych  przyczyn  zaistnienia  wypadków  drogowych  spowodowanych  przez 
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kierującego należy zaliczyć w 29 przypadkach niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, 

w 9 – nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, w 6 – nieprawidłowe wyprzedzanie,  a w 4 – 

nieprawidłowe skręcanie.  Główną przyczyną wypadków drogowych spowodowanych z winy 

pieszego było w sześciu przypadkach nieostrożne wejście pieszego na jezdnię przed jadącym 

pojazdem. 

W  2009  r.  na  87  wypadki  drogowe  7  nietrzeźwych  kierowców  było  sprawcami 

wypadków drogowych – wzrost o 1 tj. o 16,7% do 2008 r. i ta sama ilość w 2007 r. Natomiast 

nie odnotowano wypadku drogowego z udziałem nietrzeźwego pieszego, spadek o 4 tj. o 100% 

do 2008 r. i o 3 tj. do 2007 r. Ponadto na 957 kolizje drogowe 28 nietrzeźwych kierowców było 

sprawcami kolizji drogowych – spadek o 4 tj. o 12,5% do 2008 r. i spadek o 6 tj. o 17,7% do 

2007  r.  Natomiast  3  nietrzeźwych  pieszych  było  sprawcą  kolizji  drogowej  –  wzrost  o  2

tj. o 200% do 2008 r. i spadek o 4 tj. o 57,1% do 2007 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  2009  Komenda 

Powiatowa PSP w Sandomierzu wzbogaciła się o:

● zestaw wysokociśnieniowych poduszek podnośnikowych Sawa,

● aparat powietrzny Auer BD-96,

● kamizelka unieruchamiająca górny odcinek kręgosłupa KED,

● skokochron kat. 2 (skok z wysokości do 16 m),

● pneumatyczny namiot ewakuacyjny wraz z wyposażeniem,

● 2 serwery z oprogramowaniem (modernizacja platformy teleinformatycznej PSP).

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.
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a) Operacyjny nadzór  nad  bezpieczeństwem  powiatu  sandomierskiego  sprawowany  jest  przez 

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu poprzez:

● współpracę ze służbami ratowniczymi, tj. Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem 

Gazowym, Pogotowiem Energetycznym, Jednostką Wojskową, Pomocą Drogową i innymi,

● bieżącą kontrolę stanu zaopatrzenia wodnego miejscowości,

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

użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych,

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

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

pożarowym, gdzie występują utrudnienia w ewakuacji ludzi i mienia,

● opracowywanie  i  wdrażanie  planów  zabezpieczenia  miejscowości  i  miast  w  oparciu

o analizy stanu zagrożenia pożarowego,

● wypracowanie skutecznych sposobów (algorytmów) postępowania Jednostki Ratowniczo – 

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

zagrożenia chemiczne, ekologiczne),

● przedkładanie własnych opracowań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego władzom gmin 

i miast,

● 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  28  sierpnia  2009  roku  szkolenie  teoretyczne  wraz  z  praktycznymi 

ćwiczeniami Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem 

„Zabytki  2008”.  Celem  szkolenia  było  doskonalenie  umiejętności  współdziałania  służb 

ratowniczych, sprawdzenia procedur postępowania w wypadkach zagrożenia życia i zdrowia 

oraz  doskonalenie  współpracy  członków  Powiatowego  i  Miejskiego  Zespołu  Zarządzania 

Kryzysowego.  W ćwiczeniach  wzięło  udział  około  115  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).
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Dla  poprawy  bezpieczeństwa  pożarowego  na  terenie  powiatu  sandomierskiego 

prowadzono  czynności  kontrolno  –  rozpoznawcze,  podczas  których  stwierdzono 

nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym kontrolowanych obiektów.

Przeprowadzono kontroli ogółem – 110, w tym:

• kontrole podstawowe – 66

• kontrole sprawdzające – 26

• odbiory obiektów – 21 
Ogółem stwierdzonych nieprawidłowości – 102
Ilość wydanych decyzji administracyjnych 

• w sprawie usunięcia uchybień – 22

• w sprawie wstrzymania robót i zakazu eksploatacji – 2
Nałożono  12  mandatów  karnych,  skierowano  1  sprawę  do  Sądu 

Grodzkiego  /zakończona  ukaraniem/,  zastosowano  21  wystąpień  do  innych  organów  oraz 

wydano 26 opinii z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

1. Największą  grupą  obiektów  w  których  przeprowadzone  zostały  czynności  kontrolno  – 

rozpoznawcze  w  minionym  roku  były  obiekty  użyteczności  publicznej.  Głównie  były 

przedszkola.  W dalszym  ciągu  utrzymuje  się  wysoki  wskaźnik  ilości  nieprawidłowości

w  przedszkolach  (na  18  obiektów  w  8  stwierdzono  nieprawidłowości  –  łącznie

13  nieprawidłowości).  Na  podkreślenie  zasługuje  fakt  stwierdzenia  3  nieprawidłowości 

powodujących  zagrożenie  życia  i  zdrowia  ludzi.  Z  uwagi  na  fakt,  że  w obiektach  tych 

przebywają  dzieci  (obiekty  zakwalifikowane  do  ZL II)  KP PSP w  sposób  skrupulatny 

egzekwuje wykonywanie nieprawidłowości w tych obiektach. Na uwagę zasługują kontrole 

obiektów socjalnych, kontrole prowadzone wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego (kontrole prowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji), w dwóch przypadkach 

nałożono  mandaty  karne.  Komenda  Powiatowa  PSP  zajmowała  stanowisko  dotyczące 

zgodności  wykonania  obiektu  z  wymaganiami  ochrony przeciwpożarowej  w  przypadku

21 obiektów. Wydano 6 postanowień – sprzeciwy, 3 postanowienia z uwagi na użytkowanie 

obiektu oraz 12 postanowień bez uwag. Oddawanie przez inwestorów nowych obiektów 

znacznie  zmienia  mapę  zagrożeń  powiatu  sandomierskiego.  W 2009  oddano  do  użytku 

m.in.: 1 hotel, 10 obiektów ZL III, 1 obiekt produkcyjny.

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

• Jedna Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Sandomierzu,

• 21 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

• 62 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączone do KSRG.
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Terenem  chronionym  przez  te  jednostki  jest  obszar  9  jednostek  administracyjnych 

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

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

pożaru, klęski żywiołowej lub likwidacji innych miejscowych zagrożeń.

Komenda  Powiatowa  PSP  w  Sandomierzu  podpisała  21  porozumień  z  Wójtami

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

podpisania tych porozumień było włączenie tych jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo 

–  Gaśniczego.  Ponadto  Komenda  PSP  w  Sandomierzu  ma  podpisane  uzgodnienia

i  porozumienia  w  zakresie  wykorzystania  sprzętu  specjalistycznego  będącego  własnością 

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

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

prowadzonych  działań  o  znacznych  rozmiarach  (zakres  hydrologii  wodnej  oraz  ochrony 

obiektów zabytkowych).

W 2009 r. na terenie powiatu sandomierskiego jednostki Państwowej Straży Pożarnej 

oraz Ochotniczych Straży Pożarnych wyjeżdżały 913 razy, w tym 385 razy do pożarów, 509 do 

miejscowych zagrożeń, a 19 razy były to alarmy fałszywe.

Analizując sytuację w 2009 r. należy stwierdzić, że w porównaniu z 2008 r. zmniejszyła 

się ilość powstałych zdarzeń o 24 (pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe). Jednakże

w ciągu  ostatnich  kilku  lat  ilość  zdarzeń  utrzymuje  się  na  wysokim poziomie  około  1000 

zdarzeń.

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 
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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,

✔ 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 2009 roku:

● wykonano  konserwację  urządzeń  melioracji  wodnych  podstawowych  tj.  rzek,  wałów  

p. powodziowych, zb. wodnych na łączna kwotę 534 625,23 w tym: rzeki uregulowane – 

326 020,69 zł, rzeki nieuregulowane – 29 601,53 zł, wały p. powodziowe – 124 013,45 zł, 

zbiorniki wodne – 54 989,56 zł.

● dokonano  remontu  budynków  przepompowni  w  Zajeziorzu  oraz  Kępie  Chwałowskiej  

na łączną kwotę 106 366,85 zł,
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● trwa kapitalny remont przepompowni w Grabinie na kwotę 2 714 481,02 zł,

● uzupełniono  wyposażenie  magazynu  przeciwpowodziowego  w  Kępie  Chwałowskiej

o dodatkowe 135 tyś. worków przeciwpowodziowych oraz 1000 m2 folii zabezpieczającej,

● przygotowano dokumentację na wykonanie remontów i budowy wałów p. powodziowych: 

Łążek – Otoka (lewy wał rzeki Wisły), gm. Łoniów, Przewłoka – Chodków (lewy wał rzeki 

Wisły),  gm. Łoniów, Kamieniec – Ciszyca (lewy wał rzeki Wisły), gm. Łoniów, lewego 

wału rzeki Trześniówki w m. Sandomierz, Kępa Chwałowska – Podgórze (lewy wał rzeki 

Wisły),  gm.  Dwikozy  –  Zawichost,  rozbudowa  wału  na  rzece  Koprzywience

w m. Koprzywnica i Trzykosy, gm. Koprzywnica.

Obecnie  magazyn  przeciwpowodziowy  w  Kępie  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  –  265  000  szt, 

pochodnie  parafinowe  –  2155  szt,  agregaty  pompowe  –  2  szt.,  pontony  z  możliwością 

podłączenia silnika spalinowego – 2 szt. W magazynie przeciwpowodziowym w Sandomierzu 

znajduje  się  36  949  szt  worków  na  piasek  i  125  pochodni,  natomiast  w  magazynie 

przeciwpowodziowym w Grabinie jest 29 700 szt worków. 

Daje to łączną sumę 331 649 szt. worków na piasek i 2280 pochodni.

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. Samodzielny  Publiczny Zespół  Zakładów Opieki  Zdrowotnej  w Sandomierzu  w 2009  roku 

zrealizował następujące zadania, mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz świadczenia 

usług:

• zamontowano  kilka  dodatkowych  kamer  zewnętrznych  stałych  na  budynkach  w ramach 

funkcjonującego systemu monitoringu,

• przeprowadzono modernizację czterech dźwigów osobowych,

• oddano do użytku 28 łóżkowy Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej, z którego korzystać mogą 

osoby wymagające rehabilitacji całodobowej,

• poddano  w 100% przeglądom technicznym sprzęt  medyczny i  aparaturę  eksploatowaną

w SPZZOZ w Sandomierzu.

Realizując  zadania  przyjęte  w  harmonogramie  wykonawczym  w  zakresie 

przeciwdziałania  zagrożeniom  epidemiologicznym  społeczeństwa  powiatu  sandomierskiego, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 2009 roku szczególną uwagę zwracał na:

a) Nadzorowanie  przestrzegania  standardów  higienicznych  w  zakładach  pracy  i  obiektach 
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użyteczności publicznej.

Wzorem lat ubiegłych zadaniem Inspekcji Sanitarnej  było zmniejszenie powstawania 

chorób  zawodowych  związanych  z  wykonywaną  pracą.  Inspekcja  Sanitarna

w 2009 r. prowadziła m.in.:

• nadzór  nad  pracodawcami  pod  kątem  przestrzegania  przepisów  i  zasad  bhp  podczas 

usuwania  bądź  zabezpieczania  wyrobów  zawierających  azbest  w  ramach  realizacji 

rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na 

terytorium Polski”,

• prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy oraz ocena realizacji   wymogów w zakresie 

występowania  w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz  ochrony 

zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,

• prowadzenie  nadzoru  nad  prekursorami  narkotyków  kat.  2  i  3  w  ramach  realizacji 

Krajowego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

• prowadzenie  nadzoru  nad  podmiotami  wprowadzającymi  do  obrotu  produkty  biobójcze,

w tym zawierające substancje czynne, których pozwolenia na ich obrót uległy wygaśnięciu 

lub straciły ważność,

• ocena realizacji ogólnych wymogów bhp na stanowiskach pracy spawaczy i pracowników 

zatrudnionych  przy  produkcji  materiałów  budowlanych  oraz  wypełniania  przez 

pracodawców  obowiązków  wynikających  ze  sporządzonej  oceny  ryzyka  zawodowego 

pracowników zatrudnionych  na tych stanowiskach.

Ponadto bieżącym nadzorem objęto zakłady w których występują czynniki o działaniu 

rakotwórczym  i  mutagennym,  oraz  podmioty  gospodarcze  zajmujące  się  magazynowaniem 

i dystrybucją środków ochrony roślin. W wyniku przeprowadzonych kontroli  stwierdzono, że 

pracownicy  posiadają  aktualne  zaświadczenia  lekarskie  dotyczące  oceny  narażenia 

zawodowego na stanowiskach pracy, wyposażeni są w odzież roboczą i ochronną, zapoznani są 

z wynikami badań czynników szkodliwych dla zdrowia występujących  w środowisku pracy,

z  kartami  charakterystyk  substancji  i  preparatów  chemicznych  oraz  z  oceną  ryzyka 

zawodowego na stanowiskach pracy.

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

Zadaniem  priorytetowym  organów  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  w  2009  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. 
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W ramach monitoringu jakości wody organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobierały 

próbki  wody  do  badań,  wykonywały  badania  wody,  prowadziły  wykaz  przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych,  urządzeń  wodociągowych,  miejsc  pobierania  próbek  wody 

objętych  monitoringiem  jakości  wody,  pozyskiwały  od  przedsiębiorstw  wodociągowo  – 

kanalizacyjnych  wyniki  badań  jakości  wody  przeprowadzonych  w  ramach  kontroli 

wewnętrznych,  gromadziły,  weryfikowały,  analizowały i  oceniały dane  uzyskane  w wyniku 

prowadzonego  monitoringu  jakości  wody,  przekazywały  w/w  dane  monitoringowe  do 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, informowały wójtów gmin

i burmistrzów miast o jakości wody na nadzorowanym terenie. 

W roku 2009 badaniami  jakości  wody w ramach  prowadzonego  monitoringu  objęto

18 wodociągów. W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia pobrano 

łącznie 141 próbek wody do badań laboratoryjnych, w tym 122 próbki w ramach monitoringu 

kontrolnego (analizy laboratoryjne wykonane przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Badania 

Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu), 19 próbek w ramach 

monitoringu  przeglądowego  (analizy  laboratoryjne  wykonane  przez  Dział  Laboratoryjny 

Oddział  Badań  Higieny  Środowiska  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznej

w Kielcach).

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. 

W  2009  r.  badania  wody  przeznaczonej  do  spożycia  (wykonane  w  wyznaczonych

86 punktach), wykazały zanieczyszczenie niektórych wód żelazem, manganem, azotanami oraz 

podwyższoną mętnością. 

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 związku z tym wydane 

zostały decyzje administracyjne unieruchamiające odcinek sieci wodociągowej.

W wyniku podjęcia bezzwłocznych czynności ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(poinformowania ludności o złej jakości wody, wyegzekwowania podjęcia skutecznych działań 

naprawczych,  ustaleniu  przyczyny  skażenia  wody  oraz  zapewnienia  konsumentom  wody

o dobrej jakości do chwili uzyskania pozytywnych wyników badań) ograniczono w znacznym 

stopniu możliwość wystąpienia chorób wodopochodnych wśród ludności.

Dla  zwiększenia  ochrony  zdrowia  konsumentów  Państwowa  Inspekcja  Sanitarna 
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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). Podczas przeprowadzanych 

kontroli  sanitarnych zwracano uwagę na 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 2009  r.  kontynuowano  badania  wody  ciepłej  użytkowej  pod  względem  obecności  tego 

patogenu.

W 2009 roku wykonano 34 badania na obecność Legionella  w obiektach użyteczności 

publicznej (m.in. w Szpitalu, Domu Pomocy Społecznej, hotelach, motelach, internatach, Domu 

Studenta  w  Sandomierzu,  w  NZOZ  „Medyk”  Zakładzie  Opiekuńczo  –  Leczniczym

w  Koprzywnicy  oraz  w  Młodzieżowym  Ośrodku  Wychowawczym  w  Zawichoście).  Na 

podstawie  uzyskanych  wyników  badań  laboratoryjnych  stwierdzono,  że  sieci  wodociągowe 

niektórych obiektów zostały skolonizowane przez pałeczki Legionella, co stanowiło zagrożenie 

zdrowotne  dla  pacjentów  bądź  osób  przebywających  w  tych  obiektach.  Największe 

zanieczyszczenie  stwierdzono w Domu Pomocy Społecznej  w Sandomierzu,  co  skutkowało 

wydaniem  decyzji  zakazującej  używanie  ciepłej  wody  użytkowej  do  prysznicy  DPS  oraz 

nakazującej  podjęcie  natychmiastowych  działań  naprawczych.  Kilkukrotna  dezynfekcja 

termiczna a następnie przeprowadzone badania laboratoryjne, w ramach kontroli wewnętrznej 

przez DPS, wykazały, że jakość wody odpowiadała stawianym normom i została dopuszczona 

do użytkowania.

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  2009  roku  170  prób,  w  tym 96  do  badań 

mikrobiologicznych. 

Materiały i  wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością  badane były w zakresie 
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migracji globalnej i parametrów organoleptycznych. Zakwestionowaniu uległy 3 próby, w tym: 

2  z  uwagi  na  nieprawidłowe  parametry mikrobiologiczne  i  1  ze  względu  na  przekroczenie 

dopuszczalnego  poziomu  migracji  kadmu. 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 694  kontrole  sanitarne

i sprawdzające. 

W  sezonie  turystycznym  nasilono  działania  kontrolne  w  odniesieniu  do  obiektów 

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 kontrolę prawidłowości wycofywania z obrotu 

środków  spożywczych  i  materiałów  i  wyrobów  przeznaczonych  do  kontaktu  z  żywnością

o nieprawidłowej jakości zdrowotnej. 

Rozpatrzono  23  interwencje  klientów  dotyczące  wprowadzania  do  obrotu  środków 

spożywczych  przeterminowanych  i  o  zmienionych  cechach  organoleptycznych, 

nieprawidłowych warunków przechowywania środków spożywczych, złego stanu sanitarno – 

technicznego  pomieszczeń,  sprzętu  oraz  otoczenia  obiektów  handlowych,  nieprawidłowych 

warunków sprzedaży  artykułów  spożywczych  na targowiskach. Dziewięć interwencji zostało 

uznanych za zasadne.

Przeprowadzone  kontrole  w  zakładach  żywności  i  żywienia  wykazały  poprawę

w zakresie stanu technicznego obiektów i wyposażenia oraz postęp we wdrażaniu systemów 

bezpieczeństwa żywności.

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

szczepień ochronnych oraz propagowanie uodpornienia drogą szczepień.

W  roku  2009  Inspekcja  Sanitarna  kontynuowała  na  terenie  powiatu  nadzór  nad 

realizacją obowiązującego  Programu Szczepień Ochronnych.  W ramach  bieżącego nadzoru 

nad  realizacją  obowiązkowych  szczepień  we  wszystkich   publicznych  i  niepublicznych 

zakładach   opieki  zdrowotnej,  gabinetach   lekarskich  oraz  placówkach  wykonujących 

szczepienia kontrolowano  wykonawstwo szczepień ochronnych. W czasie przeprowadzanych 

kontroli szczególną uwagę zwracano na:

• wykonawstwo szczepień ochronnych, właściwe ich dokumentowanie (terminowość zgodną 
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z PSO, kwalifikację lekarską przed szczepieniem),

• sposób organizacji przeprowadzania szczepień ochronnych,

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

• 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).

Wykonawstwo  szczepień  ochronnych  obowiązkowych  wśród  dzieci  i  młodzieży

w 2009 roku na terenie powiatu sandomierskiego utrzymuje się stale na wysokim poziomie. 

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 2009 r. wpłynęło do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu 

z  terenu  powiatu  sandomierskiego  ogółem  1898  zgłoszeń  (rozpoznań  i  podejrzeń)  chorób 

zakaźnych.  Sytuacja  epidemiologiczna  chorób  zakaźnych  nie  przedstawiała  się  równie 

korzystnie jak w 2008 r. Pogorszeniu uległa sytuacja w zakresie zakaźnych chorób jelitowych, 

zakażeń zakładowych jak również niektórych chorób zakaźnych wieku dziecięcego (różyczka, 

świnka). Zarejestrowano ponadto 3 potwierdzone laboratoryjnie zachorowania na nową grypę 

typu  A/H1N1  na  terenie  powiatu  sandomierskiego.  W  ramach  nadzoru  nad  wybranymi 

chorobami  zakaźnymi  prowadzono  stałą  ocenę  i  analizę  zachorowań  mającą  na  celu 

wykrywanie i zwalczanie szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych i zakażeń (w 2009 r. 

zagrożeniem dla zdrowia publicznego były zachorowania na nową grypę A/H1N1/ w związku

z czym prowadzony był i nadal kontynuowany jest stały nadzór kliniczno – epidemiologiczny 

nad  podejrzeniami zachorowań na nową postać grypy i potwierdzonymi zachorowaniami). 

W  ramach  monitoringu  sytuacji  epidemiologicznej  chorób  zakaźnych,  w  związku
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z wysokimi wskaźnikami zapadalności na zakażenia krwiopochodne w latach ubiegłych oraz 

dużą   ilością  (w  stosunku  do  innych  rejonów  województwa  świętokrzyskiego)  wykrytych 

przypadków przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby w 2009 r., kontynuowano nadzór nad 

jakością procesów dezynfekcji i sterylizacji wielorazowego sprzętu medycznego. 

W omawianym okresie  przeprowadzano  w  tym zakresie  151   kontroli  sanitarnych 

obiektów  ochrony  zdrowia.  Ponadto  sprawdzono  68  cykli  sterylizacji  w  urządzeniach  do 

wyjaławiania   narzędzi  oraz  sprzętu  medycznego  wielorazowego  użytku,  przeprowadzono 

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 2009 r. zarejestrowano 8 przypadków przewlekłego wzw (2 przyp. typu B, 5 przyp. 

typu  C  i  1  przypadek  konfekcji  B+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 ramach badań profilaktycznych do  książeczki  zdrowia  w kierunku nosicielstwa 

Salmonella i Shigella wykonano 3291 badań. Ponadto od osób chorych wykonano 226 badań

w kierunku  Salmonella  i  Shigella w tym 80 badań u  dzieci  do  lat  2  w kierunku  Proteus,  

Klebsiella, Pseudomonas,Escherichia coli,  Salmonella, Shigella,  Citrobacter i Enterobacter

i  inne.  Wykonano  również  330  badań   od  osób  ze  styczności  ze  źródłem  zakażenia, 

ozdrowieńców i nosicieli w kierunku Salmonella i Shigella.

W Pracowni Bakteriologii wykonano ponadto 742 badania skuteczności sterylizacji 

urządzeń sterylizujących stosowanych w obiektach służby zdrowia.

g) Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych w celu przerwania łańcucha zakażeń.

Opracowanie  ogniska  choroby  zakaźnej  ma  na  celu  zapewnienie  bezpieczeństwa

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

przeprowadzane  jest  epidemiologiczne  dochodzenie  tj.  ustalenie  przyczyny,  źródła  oraz 

mechanizmu wystąpienia zachorowania w celu zapewnienia skutecznej likwidacji tego ogniska. 

W celu  przerwania  łańcucha  zakażeń  opracowano  280 ognisk  chorób  zakaźnych.

W związku z tym:

• skierowano pod nadzór lekarsko – pielęgniarski 8 środowisk domowych osób zakażonych 

wirusami WZW,              

38



• wykonano w ramach nadzoru 132 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 2009 roku przeprowadził dwukrotne szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów 

wolno żyjących,  a także zaszczepiono przeciwko tej  chorobie 6127 sztuk psów i 24 kotów.

W  związku  z  pogryzieniami  ludzi  przeprowadzono  111  obserwacji  zwierząt  w  kierunku 

wścieklizny.  Poddano  badaniom  monitoringowym  29  sztuk  lisów  po  odstrzeleniu  celem 

określenia  stopnia  przyjęcia  szczepionki  oraz  skuteczności  szczepienia.  Na  podkreślenie 

zasługuje  fakt,  że  w 2009  roku na  obszarze  naszego  powiatu  nie  zanotowano  ani  jednego 

ogniska tej choroby.

W 2009  roku  badaniami  kontrolnymi  objęto  1/3 pogłowia  bydła  z  terenu  powiatu

w kierunku:

● gruźlicy – 1184 sztuk bydła w 408 stadach,

● białaczki – 740 sztuk bydła w 381 stadach,

● bruceloza – 772 sztuk bydła w 381 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 2009 zgłoszono do utylizacji 

29  sztuk  bydła  w  tym  16  podlegały  badaniom na  BSE.  U  wszystkich  badanych  sztuk 

stwierdzono wynik negatywny,

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

W 2009 r. nie stwierdzono przypadków grypy ptaków w Polsce.

W  ubiegłym  roku  kontynuowano  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  trzy 

próbkobrania:

I   akcja – 1250 sztuk prób w 294 gospodarstwach,

II  akcja – 1223 sztuk prób w 296  gospodarstwach,
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III akcja – 933 sztuk prób w 173 gospodarstwach.

Ogółem  uwolniono  od  tej  jednostki  292  gospodarstwa  prowadzące  tucz  trzody  chlewnej, 

gospodarstwa zarodowe bądź gospodarstwa o pełnym cyklu produkcyjnym.

h) Prowadzenie  działalności  oświatowo  –  zdrowotnej  w  kierunku  zapobiegania  występowaniu 

chorób zakaźnych.

W związku z pandemią nowej grypy A(H1N1) podejmowano następujące  działania 

profilaktyczne:

• do wszystkich placówek oświatowo – wychowawczych z terenu powiatu sandomierskiego, 

placówek  wypoczynku  letniego  oraz  organów  założycielskich  (Starostwa  Powiatowego, 

Urzędów Miast i Gmin, stowarzyszeń) przekazano drogą elektroniczną zalecenia Głównego 

Inspektora  Sanitarnego  dotyczących  zapobiegania  zakażeniom  przenoszonym  drogą 

kropelkową  (w  tym  grypy  wywołanej  nowym  wirusem  typu  A(H1N1)  oraz  ulotki 

opracowane przez WSSE w Białymstoku,

• odbyły się narady z nauczycielami szkół podstawowych  i gimnazjalnych podczas których 

przekazano  informacje  dotyczące  nowej  grypy  A(H1N1)  w  zakresie  zaleceń  Głównego 

Inspektora Sanitarnego, propozycji zaleceń dla osób zamieszkujących wspólnie w jednym 

mieszkaniu,  materiału  edukacyjnego  przygotowanego  przez  Krajowy  Punkt  Centralny

ds.  Międzynarodowych  Przepisów  Zdrowotnych.  Podczas  w/w  narad  uczestnikom 

przekazano  materiały:  Treści  merytoryczne  i  metodyczne  dotyczące  profilaktyki  grypy 

sezonowej i nowej grypy A(H1N1),

• odbyły się prelekcje  nt.  grypy sezonowej  i  nowej  grypy A(H1N1) dla  nauczycieli  oraz 

Szkolnych kół PCK z terenu powiatu sandomierskiego,

• do  placówek oświatowo- wychowawczych z terenu powiatu sandomierskiego przekazano 

plakaty pt: CHROŃ SIĘ PRZED GRYPĄ, natomiast do organów samorządowych ulotkę 

„NIE poddaj się GRYPIE”, 

• ponadto  w  budynku  Powiatowej  Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznej  na  tablicy 

ogłoszeniowej zamieszczono informacje dot. profilaktyki nowej grypy A(H1N1).

i) Inicjowanie działalności oświatowo - zdrowotnej.

W  2009  roku  głównym  kierunkiem  działalności  oświatowo  –  zdrowotnej  było 

promowanie zdrowego stylu życia oraz koordynacja programów polityki zdrowotnej państwa 

(zapobieganie  nadwadze,  otyłości,  chorobom  przewlekłym  i  nowotworom  oraz  następstw 

palenia tytoniu).

Działania oświatowo-zdrowotne realizowano poprzez:
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• 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 w roku szkolnym 

2009/10 ogłoszony został konkurs wśród młodzieży gimnazjalnej pt.„Gimnazjalisto! Wybierz 

zdrowe  życie  bez  nałogów!”. Celem konkursu  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  7  szkół  gimnazjalnych.  Zadaniem młodzieży  było  przedstawienie  w  formie  prezentacji 

multimedialnej swoich propozycji  walki z nałogiem jako elementu promocji  zdrowego stylu 

życia  oraz  świadomego  i  odpowiedzialnego  kształtowania  swojego  życia  w  celu  unikania 

zachowań  ryzykownych  grożących  zakażeniem  HIV  i  w  konsekwencji  zachorowaniem  na 

AIDS. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w listopadzie 2009 roku. W dniu 4 grudnia odbyło 

się  rozdanie  nagród  dla  zwycięzców  w  którym  uczestniczyli  przedstawiciele  Starostwa 

Powiatowego  w  Sandomierzu. Informowano  lokalne  media,  placówki  oświatowo-

wychowawcze,  biura  podróży o trwającej   „Społecznej  kampanii  multimedialnej  Krajowego 

Centrum ds. AIDS skierowanej do osób podróżujących. 

W styczniu zostały rozstrzygnięte konkursy realizowane w 2008/09 dot. profilaktyki 

HIV/AIDS -   konkurs  wśród  młodzieży  gimnazjalnej  pt.„Gimnazjalisto!  Wybierz  zdrowe 

życie  bez  nałogów!”, natomiast  wśród  młodzieży  szkół  ponadgimnazjalnych  ogłoszony 

konkurs  „Zdrowe  życie  bez  nałogów!”.  Cenne  nagrody  (odtwarzacze  MP-3,  MP-4)  dla 

zwycięzców  zostały ufundowane  przez  współorganizatorów konkursu  Starostwo  Powiatowe

w  Sandomierzu  oraz  Stowarzyszenie  „Bezpieczny  Powiat  Sandomierski”.

Wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzone zostały warsztaty dot. 

profilaktyki HIV/AIDS, które zostały zakończone konkursem wiedzy HIV/AIDS. Nagrody dla 

zwycięzców  zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. 

W dniu 1 grudnia na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu odbył się marsz z okazji 

Światowego Dnia AIDS w którym uczestniczyła młodzież zrzeszona w szkolnych kołach PCK 

oraz Świetlicy Środowiskowej „Tratwa” w Sandomierzu.

W 2009  roku  Świętokrzyskie  Dni  Profilaktyki odbyły  się  pod  hasłem „Kobieta

w rodzinie – nadzieje i zagrożenia”. W dniu 1 czerwca W dniu 1.12.2009r. odbył się rajd pieszy 
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młodzieży  gimnazjalnej  klas  I  z  Zespołu  Szkół  w  Łoniowie  na  boisko  Klubu  Sportowego

w   Świniarach,  gdzie  odbył  się  piknik  prozdrowotny  (ognisko  integracyjne,  gry,  zabawy 

zręcznościowe,  konkurs  piosenki,  skecze,  fotografowanie  osobliwości  przyrodniczych

w pobliskim lesie,  towarzyski mecz piłki  nożnej)  ponadto przekazano młodzieży ulotki dot. 

szkodliwości palenia tytoniu i profilaktyki HIV/AIDS.

Światowy  Dzień  Zdrowia  odbył  się  pod  hasłem  „  Ratujmy  Życie  -Bezpieczne 

szpitale w czasie katastrof ”. W dniu 30 kwietnia w Ośrodku Akcji Kulturalnej w Sandomierzu 

odbył  się  etap  powiatowy  „IV  Ogólnopolskiego  Festiwalu  Piosenki  o  Zdrowiu”,  którego 

organizatorem  była  Wojewódzka  Stacja  Sanitarno  –  Epidemiologiczna  w  Warszawie  pod 

honorowym  patronatem  Głównego  Inspektora  Sanitarnego.  Honorowy  patronat  na  terenie 

powiatu  sandomierskiego  sprawował   Starosta  Sandomierski.  Do  festiwalu  zgłosiło  udział

10 placówek oświatowo – wychowawczych  z terenu powiatu sandomierskiego. 

Powiatowa  Stacja  Sanitarno  -  Epidemiologiczna  w  Sandomierzu  w  2009  roku 

realizowała następujące programy profilaktyczne:

• Profilaktyka antynikotynowa - „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia 

Tytoniu w Polsce” w ramach którego prowadzony był program edukacji antytytoniowej 

wśród dzieci przedszkolnych  „Czyste powietrze wokół nas”, odbył się Przegląd Małych 

Form Teatralnych szkół podstawowych „Jestem zdrowy - odrzucam dym papierosowy”, 

realizowano założenia  kampanii  antytytoniowej  „Papierosy  pożerają  Cię  żywcem”, 

prowadzono  obchody  „Światowego  Dnia  bez  Tytoniu”  oraz  akcji  „Rzuć  palenie  razem

z nami”,

• Profilaktyka HIV/AIDS – obejmowała działania w ramach kampanii „Wróć bez HIV”,

• Program „Trzymaj  Formę” – dotyczący wpływu żywienia  i  aktywności  fizycznej  wśród 

młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych,

• Program  „Wolność  Oddechu  –  Zapobiegaj  Astmie”  -   dotyczący  profilaktyki  astmy 

w szkołach podstawowych klas I-III.

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
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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,  styczeń 2010rok          

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Stanisław Masternak
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