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SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego Programu 
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” na terenie 

powiatu sandomierskiego za 2010 rok. 

DZIAŁ I.
Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 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. W 2010 roku zwołano 2 posiedzenia, i tak: 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 12 stycznia 2010 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 2009 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 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 30 listopada 2010 roku, na którym 
zapoznano się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przygotowaną 
przez Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu. W swoim wystąpieniu Komendant szczegółowo 
przedstawił aktualny stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności: informacje o poziomie 
przestępczości i efektach jej zwalczania, efektywność służby prewencyjnej oraz stan bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Następnie Starosta Sandomierski poinformował zebranych, że obecnie dobiegła końca trzyletnia 
kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W związku z powyższym złożył członkom Komisji wyrazy 
uznania za pełną zaangażowania pracę w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego dla 
dobra społeczności powiatu sandomierskiego oraz wręczył symboliczne podziękowania. 

DZIAŁ II.
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2010 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 2010 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 2010 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: 

Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu zapewniając bezpieczeństwo i porządek 
publiczny, zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa. Jesteśmy Waszą policją, razem tworzymy 
bezpieczne województwo świętokrzyskie. 

W jej ramach przyjętych zostało na szczeblu wojewódzkim 16 programów operacyjnych, które 
w przeważającej części zawierały zadania również dla powiatów. Własne 2 programy opracowane zostały 
w Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu, tj.: 

- program "Ograniczenie przestępstw i wykroczeń na terenie Sandomierza", 
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- program " Poprawa efektywności doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji KPP 
w Sandomierzu". 

Podstawowe założenia strategii oraz programów operacyjnych to 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, połączony z ograniczeniem przestępczości i patologii. Wszelkie działania sandomierskiej Policji 
w roku 2010 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...”. 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 podkreślić należy bardzo dobrą współpracę z samorządami lokalnymi z terenu powiatu 
sandomierskiego w zakresie bezpieczeństwa, która jest realizowana wg wspólnie opracowanych 
i podpisanych lokalnych strategii bezpieczeństwa . Strategie te podpisano z burmistrzami i wójtami wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego i są one przejawem - przyjętej również w strategii - zasady kaskadowego 
zarządzania bezpieczeństwem. 

a) W 2010 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. W ciągu dwunastu miesięcy 2010 roku na terenie powiatu 
sandomierskiego odnotowano nieznaczny wzrost zaistniałych przestępstw. 

Ogółem odnotowano na terenie powiatu sandomierskiego 1579 wszystkich przestępstw, z czego 218 było 
przestępstwami gospodarczymi. W stosunku do roku poprzedniego było to ogółem o 237 przestępstw więcej, 
przy czym w 2010 r. zaistniało o 132 więcej przestępstw gospodarczych. 

Przestępstw o charakterze kryminalnym odnotowano 840, tj. o 64 więcej niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego. Dobre wyniki dotyczą uszkodzenia mienia - najbardziej społecznie dokuczliwej kategorii 
przestępczości. I tak w 2009 roku odnotowano 107 uszkodzeń mienia do 79 obecnie, co stanowi 73,8% 
dynamiki w stosunku do roku poprzedniego i wykrywalności 27,8%. Znacznie spadła ilość włamań - 74 
obecnie wobec 143 w roku 2009, zwiększyła się ich wykrywalność i wyniosła 38,7 %. W kategorii bójki 
i pobicia w 2010 roku stwierdzono 17 przestępstw do 10 w 2009 roku przy 100% wykrywalności. 

W 2010 roku KPP Sandomierz osiągnęła wykrywalność ogólną w zakresie przestępczości kryminalnej 
i gospodarczej na poziomie 80,2%, co jest wzrostem o 10,5% w stosunku do poprzedniego roku. 
Poprawiono wykrywalność w niektórych kategoriach przestępczości, szczególnie tych uciążliwych dla 
społeczeństwa. Wykrywalność w kategorii sprawców pobić i bójek wyniosła 100%, sprawców uszczerbku 
na zdrowiu 85,7%. Wykrywalność uszkodzeń mienia wyniosła 27,8%. W kategorii kradzieży mienia 
osiągnięto wykrywalność na poziomie 32%. Uzyskano 88,9 % wykrywalności w kategorii rozboji 
i wymuszeń rozbójniczych. W kategorii kradzieże z włamaniem wykrywalność wyniosła 38,7%. 

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. 

W sposób znaczący wzrosła również wykrywalność przestępstw narkotykowych - przez okres całego 2010 
roku odnotowaliśmy 205 czynów (64 w roku 2009 r.), wzrosła również liczba osób zatrzymanych za 
powyższe przestępstwa z 32 w roku 2009 do 41 w roku bieżącym. Wśród osób zatrzymanych za 
przestępstwa narkotykowe 24 to osoby dorosłe, 17 to nieletni. 

Dobra współpraca z organami prokuratury pozwoliła szybko i efektywnie kończyć postępowania 
przygotowawcze szczególnie z zastosowaniem art. 335 kpk na poziomie 72% wszystkich spraw kończonych 
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aktem oskarżenia. W 2010 roku zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono ogółem 882 sprawcom, 
wobec których skierowano akty oskarżenia do Sądu Rejonowego. Wobec 20 zastosowano tymczasowe 
aresztowania. Wśród sprawców przestępstw było 71 nieletnich, wobec których skierowano postępowania do 
Sądów Rodzinnych i Nieletnich. 

Wskaźniki wykrywalności osiągnięte w 2010 roku przez KPP Sandomierz są na dobrym poziomie, a co 
szczególnie cieszy to wzrost wykrywalności przestępstw w kategoriach rozbój i wymuszenie rozbójnicze 
oraz bójka i pobicie, a także przestępstw narkotykowych. Na uznanie zasługuje wykrywalność przestępstw 
drogowych, a szczególnie dotycząca nietrzeźwych kierujących. Jednym z czynników mających wpływ na 
liczbę odnotowanych przestępstw oraz dynamikę wykrywalności jest stan i efekty poszukiwań osób 
ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Przez cały 2010 rok funkcjonariusze 
KPP Sandomierz zatrzymali łącznie 177 takich osób, co klasyfikuje nas na czołowym miejscu wśród 
wszystkich komend powiatowych województwa świętokrzyskiego . 

b) W 2010 roku 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 dwunastu miesięcy 2010 roku w ramach patrolu pieszego odbyto 404 służby na ogólną ilość 
11343 służb, co w efekcie przyczyniło się do ograniczenia popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz 
spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Również sama obecność policjantów bardzo często 
zapobiegała agresywnym zachowaniom młodzieży, jak również przeciwdziałała wandalizmowi 
i zachowaniom chuligańskim. 

We wspomnianym okresie funkcjonariusze pionu prewencyjnego pełnili 62 służby wspólnie 
z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Sandomierzu, 4 służby ze Strażą Rybacką i 6 służb ze Strażą 
Graniczną. Spotykało się to 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 w Sandomierzu. 

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 ramach rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Szkołach i Placówkach Oświatowych 
działają zespoły, których zadaniem jest bieżące diagnozowanie i monitoring zjawisk patologicznych 
w poszczególnych szkołach. Grupy te odbywają spotkania prowadząc wymianę informacji między 
poszczególnymi członkami, a w przypadku zaistnienia sytuacji, w których występują jakieś zagrożenia, na 
terenie szkoły podejmują działania, które mają przywrócić porządek. Na podkreślenie zasługuje bardzo 
dobra współpraca z samorządami lokalnymi z terenu powiatu sandomierskiego w zakresie bezpieczeństwa 
realizowana według wspólnie opracowanych lokalnych strategii bezpieczeństwa. Sandomierska Policja 
włączyła się do działań w ramach nowego programu rządowego pod nazwą „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”, który będzie realizowany aż do roku 2013. 

W 2010 roku w ramach programu Razem Bezpieczniej przeprowadzono szereg akcji i przedsięwzięć, do 
których można zaliczyć: 

- działania w zakresie programu „Raz, Dwa, Trzy bądź bezpieczny i Ty”, 

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

- działania prewencyjno - szkoleniowe dla osób starszych, 
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- 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 terenowe dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu i papierosów, 

- przeprowadzono kampanię profilaktyczną pod nazwą „Nie daj się okraść”, która miała na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach o dużym skupisku ludności, a przede wszystkim miała 
ograniczyć kradzieże typu „kieszonkowego”. 

Przeprowadzono szereg działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym wiele uwagi 
przyłożono do edukacji najmłodszych jego uczestników: 

- przeprowadzono egzaminy na karty rowerowe i motorowerowe, 

- odbyto spotkania i pogadanki z dziećmi ze szkół i przedszkoli, 

- przeprowadzono turnieje: motoryzacyjny dla średnich szkół oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla 
szkół gimnazjalnych i podstawowych; współpracowano z Grupą Ratownictwa Drogowego przy PCK 
w tym zakresie, 

- lustrowano drogi pod kątem oznakowania i stanu technicznego oraz składano stosowne wnioski do 
zarządców, 

- przeprowadzono akcję edukacyjno – prewencyjną „Odblaski ratują życie”, której głównym celem była 
poprawa bezpieczeństwa pieszych. 

Dzielnicowi KPP w Sandomierzu 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 obchodów, ale również podczas licznych spotkań z mieszkańcami oraz w czasie 
organizowanych imprez i festynów. Współpracowano z kościołami, z którymi wygłaszano komunikaty 
profilaktyczne dla osób starszych. 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. 

Policjanci w dalszym ciągu realizowali 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. Ponadto dzielnicowi 
sami organizowali lokalne debaty ze społecznościami swoich rejonów - łącznie przeprowadzili 16 takich 
debat. Policjanci KPP Sandomierz aktywnie uczestniczyli w obchodach Tygodnia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw, gdzie udzielono 11 porad zainteresowanym osobom. 

Programy profilaktyczne realizowane były również poprzez szereg przedsięwzięć, do których zaliczyć 
należy m.in.: 

- aktywny udział w różnorodnych imprezach, festynach oraz konkursach realizowanych samodzielnie bądź 
wspólnie z innymi podmiotami i instytucjami, 

- cykliczne działania prewencyjne prowadzone wśród osób starszych, samotnych, których objęto nadzorem 
podczas obchodów rejonu służbowego, organizowano apele ostrzegawcze w kościołach i prasie lokalnej 
na temat zagrożeń na jakie są zagrożone te osoby. 

d) W 2010 r. na terenie powiatu sandomierskiego odnotowano nieznaczny wzrost stwierdzonych przestępstw, 
łącznie ujawniono 1579 przestępstwa, z czego 228 zostało popełnionych przez nieletnich. W tej liczbie 
stwierdzonych przestępstw o charakterze kryminalnym zanotowano 840, z czego 219 popełnili nieletni. 
Udział nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw wyniósł 14,4%, natomiast w przestępstwach kryminalnych 
26,1%. Przestępstwa popełniło łącznie 811 podejrzanych, z czego 71 to nieletni. 
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W porównaniu do roku ubiegłego liczba nieletnich sprawców czynów karalnych wzrosła z 67 do 71, co 
dało dynamikę na poziomie 106%, przy niewielkim wzroście wszystkich podejrzanych z 768 do 811. 
Uzyskany wynik nieletnich sprawców czynów karalnych należy uznać za pozytywny, ponieważ należy 
dążyć do ujawnienia wszystkich nieletnich popełniających czyny karalne. 

2) Komenda Powiatowa Policji wraz z Komendą Powiatową PSP, OSP, Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną, Parafiami Rzymsko – Katolickimi, Urzędami Gmin, Kierownictwami Szkół, Komendą Hufca 
ZHP, Sandomierską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wydziałami Starostwa Powiatowego kontynuowała 
realizację programu cząstkowego „Bezpieczny Powiat Sandomierski” stanowiący integralną część 
„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego”. 

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 decyzjii 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. W ramach pedagogizacji rodziców odbyły się: 
audycja i rozdanie ulotek na temat „Stres przedmaturalny”, okresowe spotkania dyrekcji szkoły z rodzicami 
i omawianie spraw wychowawczych, prelekcje filmów profilaktycznych dla rodziców z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom. Organizowane były zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących – 
„ Szlachetna Paczka ”, wolontariat w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, wolontariat w Ośrodku 
„ Radość Życia ” w Sandomierzu, wolontariat w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sandomierzu oraz akcja 
charytatywna (koncert charytatywny w wykonaniu uczniów I LO) na rzecz leczenia chorego ucznia. Odbyła 
się także prezentacja spektaklu profilaktycznego dla młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego: 
„ Tożsamość ” – spektakl o współczesnym pojmowaniu patriotyzmu sfinansowany ze środków Rady 
Rodziców. 

W 2010 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. 
Problematyka diagnozowania i przeciwdziałania takim zjawiskom jak: agresja, alkoholizm, narkomania, 
korzystanie z dopalaczy, absencja szkolna uczniów czy negatywne postawy uczniów wobec nauczycieli 
i pracowników szkoły, zawarta jest przede wszystkim w realizowanym przez szkołę szkolnym programie 
profilaktycznym i szkolnym programie wychowawczym. Ponadto w szkole monitorowane jest zjawisko 
„eurosieroctwa”, a przede wszystkim jego konsekwencje społeczno - emocjonalne dla młodzieży. Realizacja 
powyższych działań przeprowadzana była przy ścisłej współpracy z wieloma instytucjami. W ramach 
współpracy II LO z Komendą Powiatową Policji zaplanowano i zrealizowano spotkania przedstawicieli 
Policji z uczniami dotyczące w szczególności odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, 
następstw uczestnictwa młodzieży w grupach przestępczych, prawnych aspektów narkomanii, konsekwencji 
zażywania dopalaczy, prawnych aspektów nadużywania alkoholu, konsekwencji opuszczania zajęć 
lekcyjnych, sposobów unikania zagrożeń i zachowań ryzykownych, zasady bezpieczeństwa oraz spotkania 
przedstawicieli Policji z dyrekcją i pedagogiem szkolnym celem ustalenia form dalszej współpracy oraz 
procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Współpraca szkoły z Sądem Rejonowym 
w Sandomierzu polegała przede wszystkim na organizowaniu i przeprowadzaniu spotkań młodzieży 
z Sędzią Sądu Rodzinnego i Nieletnich oraz z Kuratorami z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 
w Sandomierzu. Spotkania te miały na celu przybliżenie młodzieży pracy Sędziego Sądu Rodzinnego 
i Nieletnich, pracy Kuratora Sądowego, zaznajomienie uczniów z przepisami i ustawami dotyczącymi 
postępowania w sprawach nieletnich, poinformowanie o środkach zapobiegania i zwalczania demoralizacji 
oraz przestępczości nieletnich, zasady postępowania z młodzieżą nadużywającą alkoholu, narkotyków 
i dopalaczy, naświetlenie skutków wagarowania i niewłaściwego zachowania się uczniów w szkole i poza 
szkołą. Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy OPS w Sandomierzu świadczył m.in. nieodpłatne 
porady psychologiczne oraz porady z zakresu terapii uzależnień zarówno dla osób uzależnionych, jak 
również współuzależnionych czyli członków rodzin. Pedagog szkolny kierował do psychologów 
i terapeutów zarówno uczniów potrzebujących pomocy z powodu sytuacji szkolnej lub rodzinnej, jak i ich 
rodziców. Współpraca z OPS polegała również na uczestnictwie pedagoga szkolnego, jako przedstawiciela 
szkoły, w działaniu Zespołu Interdyscyplinarnego, którego celem jest współpraca przedstawicieli różnych 
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instytucji na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemów rodzin dysfunkcyjnych (m.in. problemów 
opiekuńczo - wychowawczych, zaniedbań wobec dzieci, uzależnienia od alkoholu oraz przemocy 
w rodzinie). Współdziałanie ze Świetlicą Socjoterapeutyczną „PRZYSTAŃ” polegało na działalności 
wolontariackiej uczniów szkoły na rzecz wychowanków świetlicy oraz na współpracy w zakresie 
prowadzenia wspólnych akcji, m.in. przeciwko przemocy w rodzinie, przeciwko nadużywaniu przez dzieci 
i młodzież środków odurzających. Do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sandomierzu pedagog 
szkolny kierował uczniów z dysfunkcjami i problemami (np. z jąkaniem, dysleksją, dysortografią, 
dyskalkulią, problemami społeczno - emocjonalnymi). Ponadto pedagog szkolny wraz z psychologami 
z Poradni organizował spotkania integracyjne z uczniami klas I oraz warsztaty psychologiczne wyrabiające 
umiejętności efektywnego uczenia się, przygotowania do egzaminów oraz umiejętności opanowania stresu 
przedmaturalnego dla uczniów klas III. W ramach współpracy z Poradnią Terapii Uzależnień 
w Sandomierzu zorganizowano i przeprowadzono spotkania z uczniami oraz szkolenia Rady Pedagogicznej 
dotyczące zarówno profilaktyki uzależnień (m.in. dotyczące problemu używania dopalaczy), jak również ich 
leczenia. Ponadto: 

- w szkole prowadzony jest bieżący monitoring (monitoring wizyjny, dyżury nauczycieli podczas przerw 
lekcyjnych, badania diagnostyczne sytuacji w klasach, analiza frekwencji uczniów, prowadzona poprzez 
ankietowanie uczniów i ich rodziców oraz poprzez analizę dzienników lekcyjnych, analiza sytuacji 
w przypadkach indywidualnych), 

- podczas imprez i uroczystości szkolnych prowadzony jest zarówno monitoring, jak i opieka ze strony 
dyrekcji, pedagoga, nauczycieli oraz rodziców uczniów, 

- uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcjach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego 
oraz specjalistów dotyczących m.in. zapobiegania niechcianej ciąży u młodych dziewcząt, wyrobienia 
opinii na temat różnych problemów społecznych, zapobiegania używania alkoholu i dopalaczy (spotkania 
takie polegają na prezentacji filmów profilaktycznych oraz dyskusji z uczniami na dany temat), 

- uczniowie brali udział w akcji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach „Stop 
dopalaczom”, 

- szkoła aktywnie uczestniczyła w badaniach prowadzonych przez Akademię Przedsiębiorczości 
w Kielcach dotyczących diagnozy sytuacji rodzinnej i społecznej "eurosierot", 

- pedagog szkolny została powołana do współpracy w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego 
przy OPS w Sandomierzu, 

- uczniowie brali udział w projekcie „Tradycja – Integracja -Terapia” realizowanym przez Warsztaty 
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tratwa” w Sandomierzu, a mającym na celu przybliżenie 
uczniom sytuacji osób niepełnosprawnych, 

- uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w działaniach na rzecz powodzian z Sandomierza i okolic 
(brali udział w akcjach Caritasu, w pracach Straży Pożarnej, PCK, organizowali zbiórki odzieży i rzeczy 
niezbędnych dla powodzian), 

- pedagog szkolny prowadzi szeroko zakrojone działania, obejmujące zarówno spotkania indywidualne, jak 
i grupowe z uczniami oraz ich rodzicami. Tematyka spotkań obejmuje zagadnienia dotyczące: 
przeciwdziałania przemocy, zapobiegania uzależnieniom, radzenia sobie ze stresem, organizowania sobie 
czynności uczenia, orientacji zawodowej i wyboru kierunku studiów, 

- pedagog szkolny przeprowadza wśród uczniów ankiety dotyczące: oceny stanu bezpieczeństwa na terenie 
szkoły i poza nią, frekwencji uczniów, picia alkoholu, stosunku do dopalaczy, form spędzania przez 
młodzież wolnego czasu, 

- na lekcjach wychowawczych i lekcjach z pedagogiem szkolnym prowadzone są zajęcia treningowe m.in. 
z: asertywności, komunikacji interpersonalnej, integracji grup, zajęcia mające na celu podniesienie 
własnej wartości uczniów oraz projekcje filmów profilaktycznych i edukacyjnych, 

- w październiku II LO aktywnie włączyło się w akcję Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (w szkole 
zorganizowano: warsztaty dotyczące samopoznania i poczucia własnej wartości, warsztaty 
zawodoznawcze, warsztaty multimedialne dotyczące planowania własnej kariery, spotkania 
z przedstawicielami różnych zawodów, spotkanie z doradcą zawodowym PUP w Sandomierzu, udział 
w Targach Edukacji i Pracy zorganizowanych przez OHP w Tarnobrzegu). 
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Wszystkie powyższe działania realizowane przez II LO w Sandomierzu mają przede wszystkim na celu: 
zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy, zapobiegania 
uzależnieniom oraz stosowanie tej wiedzy w życiu, zdobycie umiejętności dokonywania właściwych 
wyborów i przeciwstawiania się presji środowiska, wzrost pozytywnych relacji i zachowań w kontaktach 
z rówieśnikami i dorosłymi, przełamywanie własnych barier emocjonalnych i lepsze radzenie sobie 
w sytuacjach stresowych. 

W Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu w roku 2010 realizowane 
były następujące działania mające na celu zapobieganie przestępczości i poprawę bezpieczeństwa w szkole: 

- zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły, 

- realizacja w ramach zastępstw i godzin wychowawczych programów profilaktycznych, programu 
profilaktyki agresji oraz programu profilaktyki uzależnień, 

- realizacja programów profilaktyki zdrowia we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - 
Epidemiologiczną i Starostwem Powiatowym w Sandomierzu, 

- działalność uczniów w sekcji ratownictwa medycznego, w ramach którego prowadzone są szkolenia 
i pokazy z zakresu udzielania I pomocy na terenie szkoły oraz placówek powiatu sandomierskiego, 

- współpraca szkolnego klubu PCK z Zarządem Rejonowym PCK w zakresie prowadzenia zbiórki odzieży, 
żywności i zabawek w szkole oraz w sklepach w ramach akcji "nie tylko święty daje prezenty", 

- współpraca szkolnego klubu HDK "Kropelka" z punktem krwiodawstwa w zakresie oddawania krwi przez 
uczniów, 

- przypomnienie zasad ewakuacji w szkole, 

- przypomnienie regulaminów szkolnych i pisemne potwierdzenie przez uczniów ich znajomości, 

- zorganizowanie spotkań dla uczniów na temat konsekwencji nieprzestrzegania regulaminów szkolnych 
i prawa z policjantem wydziału prewencji dla uczniów z niską frekwencją i sprawiających problemy 
wychowawcze, 

- rozmowy indywidualne i apele szkolne dla uczniów, współpraca z Radą Rodziców w celu uzgadniania 
zmian w regulaminach, opiniowania działań szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa, 

- prewencja psychopatologii, współpraca z Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową Policji, Strażą 
Miejską, 

- umożliwienie uczniom korzystania z bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych: basen, siatkówka, 

- cykliczne spotkania Szkolnego Zespołu Wychowawczego, regularna analiza spraw dyscyplinarnych 
uczniów, 

- zgłoszenie kliku typów szkół Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN do udziału 
w ogólnopolskim programie "Szkoła bez przemocy". 

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu w 2010 r. 
podejmował realizację różnorodnych zadań w celu poprawy bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom: 
systematyczna dbałość o oznakowanie ewakuacyjne i zabezpieczenia przeciwpożarowe; zawarcie treści 
bezpieczeństwa młodzieży w dokumentach szkolnych (statut, regulamin); tematyka lekcji wychowawczych 
poświęcona problemom bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły; spotkania wychowawcze młodzieży 
z pracownikami policji, pedagogiem i wychowawcami dotyczące reagowania w sytuacjach zagrożenia 
uczniów przestępczością i demoralizacją; ustalenie terminów i metod współpracy z policją w przypadkach 
zagrożenia uczniów: przestępczością, demoralizacją, alkoholizmem i narkomanią; realizacja tematów 
z zakresu bezpieczeństwa osobistego i społecznego na lekcjach przysposobienia obronnego; współpraca 
z kuratorami sądowymi uczniów; przypominanie uczniom o konieczności przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa na terenie szkoły (apele szkolne, lekcje wychowawcze, indywidualne spotkania z uczniami); 
poruszanie terminów bezpieczeństwa w szkole na spotkaniach z rodzicami ( pół wywiadówki, wywiadówki, 
wycieczki); dyżury nauczycieli i pracowników szkoły na korytarzach; przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu 
zagrożenia bezpieczeństwa w szkole (próba ewakuacyjna - 21.10.2010 r.); instruktaż i kontrola prowadzenia 
zajęć wychowania fizycznego pod kątem bezpieczeństwa; wprowadzono procedurę postępowania 
dyscyplinarnego w przypadku palenia papierosów przez młodzież na terenie szkoły i w jej okolicy; 
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działalność szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa pracy; systematyczne monitorowanie przez kamery 
wejścia do szkoły i korytarzy szkolnych. 

Zgodnie z założeniami Programu Profilaktycznego ZSCKR w Sandomierzu oraz Technikum 
Informatycznego w Sandomierzu, w roku 2010 zostały zrealizowane następujące inicjatywy związane 
z Powiatowym Programem 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, 

- stały dostęp do informacji na temat pomocy dla ofiar przemocy: ,,Niebieska linia’’, ogólnopolski telefon 
zaufania dla dzieci i młodzieży, 

- pedagogizacja rodziców indywidualnie i zbiorowo w czasie zebrań 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 szkolnym konkursie profilaktycznym pt. „HIV/AIDS nie daj szansy!”, 

- pogadanki na lekcjach wychowawczych dotyczące problemów niedostosowania społecznego, 

- diagnoza i monitorowanie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły poprzez ankiety, 
wywiady, ewaluację. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie realizował zadania w zakresie „Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” ujęte w planach pracy 
Zespołu Wychowawczego, tj.: 

- realizacja tematyki bezpieczeństwa na lekcjach wychowawczych: informowanie o negatywnych skutkach 
stosowania używek: alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy; propagowanie higienicznego trybu życia; 
informowanie o zagrożeniach ze strony środowiska: bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne młodych ludzi 
(zagrożenia komunikacyjne, zagrożenia ze strony przyrody, przemocy, deprawacja, sekty, dealerzy 
narkotyków); informowanie o skutkach prawnych przestępstw i wykroczeń młodych ludzi; radzenie sobie 
ze stresem; radzenie sobie z agresją zewnętrzną, 

- przygotowanie przez uczniów gazetek ściennych na temat szkodliwości używek: Alkoholizm jako problem 
młodzieży XXI wieku; Prawa ucznia w szkole; Jak postępować by nie zarazić się wirusem AH1N1; Tylko 
słabi gracze biorą dopalacze, 

- zorganizowanie wyjścia młodzieży na spektakle profilaktyczne: „Człowiek bez twarzy” - celem spektaklu 
było uświadomienie młodemu człowiekowi negatywnego wpływu na życie alkoholu i narkotyków oraz 
ukazanie wartości życia bez używek; „Droga bez powrotu” – poruszający problem dopalaczy; „Życie jest 
zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze”, 

- szkolenia zespołu wychowawczego na temat: „Nieletni wobec prawa – kształtowanie świadomości 
prawnej społeczności szkolnej” oraz „Sposób na dobrą wywiadówkę”. 

W ramach Programu Profilaktycznego i zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego: 

- rozpoznanie warunków życia i nauki osób sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno - 
wychowawczego, 

- systematyczna obserwacja zachowań uczniów w celu wykrycia symptomów niedostosowania 
społecznego, 

- wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku prawnego, 
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- reagowanie na naruszanie przez uczniów norm społecznych, ustalenie przyczyn takiego zachowania oraz 
stosowanie odpowiednich środków wychowawczych, 

- przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego zajęć na tematy: „Alkohol i jego zgubne skutki” – w klasie 
I THM; „Przyczyny i skutki palenia papierosów” – w klasie I THM; „Stres pod kontrolą” – w klasach: II 
a i b LO; „Agresja, jak jej przeciwdziałać” – w klasach: II THM, II ZSZ, III TH; „Potrafię mówić „nie” 
narkotykom” – wpływ dopalaczy na młodzież – we wszystkich klasach ZSP, 

- współpraca z rodzicami oraz różnymi instytucjami w zakresie spójnego oddziaływania na uczniów 
wymagających szczególnej opieki wychowawczej: spotkania indywidualne pedagoga szkolnego 
z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze (73 rozmowy); spotkania 
z przedstawicielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, psychologami dotyczące rozwoju 
osobowego i zainteresowań uczniów w klasach maturalnych; spotkania z funkcjonariuszem Policji na 
temat: „Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze” – w klasach: III ZSZ, II a i b LO, III TH, III 
TM, II THM, I LO; spotkania z kuratorami sądowymi (7 spotkań). 

W ramach przedmiotu Przysposobienie Obronne udział młodzieży w ramach profilaktyki zdrowotnej 
związanej z poszerzeniem wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej: ćwiczenia 
z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej, udział szkoły w XVIII edycji rejonowego „Konkursu Wiedzy 
o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej” organizowanego przy współudziale Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach - dwóch uczniów szkoły dostało się do II-go etapu konkursu rejonowego w Opatowie. 

W ramach realizacji tematyki bezpieczeństwa w środowisku pracy na zajęciach praktycznych oraz 
lekcjach teoretycznych przedmiotów zawodowych szkolenie uczniów w zakresie identyfikacji zagrożeń 
w pełnym zakresie w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy, odnośnie przepisów wydziałowych oraz 
szkolenie uczniów w zakresie zapobiegania zagrożeniom lub ich ograniczaniu w środowisku pracy. 

W ramach działań podejmowanych przez dyrekcję szkoły zwiększających bezpieczeństwo na terenie 
obiektów szkolnych: 

- oznakowanie parkingu szkolnego, ograniczenie prędkości do 15 km/h, 

- kontrolowanie ubikacji szkolnych oraz terenu wokół szkoły przez dyżurnych nauczycieli w celu 
zapobiegania stosowaniu szkodliwych używek przez uczniów oraz przebywaniu osób niepożądanych, 

- zakaz palenia dla uczniów, nauczycieli i pracowników w budynku szkoły, 

- kontrola osób wchodzących przez pracowników obsługi, 

- informowanie Posterunku Policji o organizacji imprez szkolnych i wnioskowanie o zapewnieniu 
dodatkowej ochrony, 

- informowanie Posterunku Policji o przypadkach naruszenia porządku publicznego na terenie obiektów 
szkolnych przez osoby z zewnątrz i wnioskowanie o interwencję. 

b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sandomierzu w 2010 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 warsztatowe i pogadanki dla rodziców przeprowadzone zostały w następujących placówkach: 
Zespół Szkół Rolniczych w Sandomierzu, Gimnazjum w Obrazowie, Gimnazjum w Samborcu, Szkoła 
Podstawowa w Samborcu, Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu, Szkoła Podstawowa Śmiechowice, Szkoła 
Podstawowa Kleczanów. Zajęcia warsztatowe i szkolenia rad pedagogicznych przeprowadzone zostały 
w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa Koprzywnica, Gimnazjum Koprzywnica, Szkoła 
Podstawowa Złota, Zespół Szkół w Chobrzanach, Szkoła Podstawowa Skotniki, Szkoła Podstawowa 
Śmiechowice, Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu, I LO w Sandomierzu. Zajęcia warsztatowe dla dzieci 
i młodzieży przeprowadzone zostały w następujących szkołach: II LO w Sandomierzu, I LO w Sandomierzu, 
Gimnazjum w Koprzywnicy, Szkoła Podstawowa Chobrzany, Zespół Szkół w Samborcu, Zespół Szkół 
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Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu, Gimnazjum 
Dwikozy, Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy. 

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, braku 
samoakceptacji, agresji wśród dzieci i młodzieży, przemocy szkolnej. Celem skutecznej i pełnej pomocy 
zainteresowanym osobom Poradnia prowadzi 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 każdy 
wtorek w godzinach 14 –16. 

Działaniami profilaktycznymi Poradnia obejmowała różnorodną problematykę. Poruszała tematy 
skupiające 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 - wychowawczej. Przez cały rok 2010 
młodzież mieszkająca na osiedlach znalazła zainteresowanie w prowadzonej placówce. Ośrodek prowadził 
pełną gamę zajęć zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Wśród nich znajdowały się zajęcia 
taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne, hobbystyczne, rekreacyjne, a także inne formy wynikające 
z potrzeb mieszkańców. Działalność ta była dofinansowywana przez Spółdzielnię. 

Przez cały rok w związku z interwencją mieszkańców dotyczącą 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 2010 r. 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, zwracania uwagi na mieszkania sąsiadów, w szczególności na 
osoby starsze i samotne. 

Również Spółdzielnia prosiła mieszkańców o baczne zwracanie uwagi na zachowania tzw 
„domokrążców”, którzy próbowali wyłudzać pieniądze oferując usługi typu: wymiana drzwi,okien, 
podszywając się pod pracownika Spółdzielni, Urzędu Miasta, PGKiM. W zakresie przeciwdziałania 
wszelkim zagrożeniom wprowadzono również monitoring na Bazie Spółdzielni, i we współpracy z Urzędem 
Miasta także na osiedlu. 

Przez cały rok 2010 w każdy wtorek tygodnia w godzinach 15 - 17 Spółdzielnia dysponowała świetlicą 
w celu organizowania wspólnych spotkań Policji z mieszkańcami, na których poruszane były tematy 
bezpieczeństwa, zapobiegania przestępczości obywateli w celu poprawy istniejącej sytuacji. 
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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.Tworząc programy kursów zwracano uwagę na podejmowanie tematów 
o charakterze proekologicznym, poświęconym profilaktyce zdrowotnej i bezpieczeństwu w miejscu nauki 
i wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapraszano uprawnione osoby do prowadzenia wykładów i warsztatów 
w wyżej wymienionym zakresie. 

- Kawiarenka podaczs finału WOŚP – pieniądze ze sprzedaży słodkich wypieków zasiliły konto 
orkiestry. Swoim zaangażowaniem harcerze pomogli w zbieraniu funduszy na potrzeby leczenia dzieci 
z chorobami onkologicznymi. W sumie udało się zebrać 706 zł i 78 groszy. 

- Dzień Myśli Braterskiej - harcerze, instruktorzy, sympatycy i przyjaciele sandomierskiego Hufca ZHP, 
jak co roku spotkali się po to, by świętować kolejną rocznicę urodzin twórcy skautingu gen. Roberta 
Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell. To święto przyjaźni obchodzone w dniu 22 lutego 
każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie. W roku 100-lecia harcerstwa, który przebiegał 
pod hasłem Roku Służby, harcerskie spotkania miały szczególny charakter. Mocniej akcentowany był 
bowiem motyw służby jako fundamentu harcerskiego wychowania. Służby, która mimo stuletniej tradycji 
nadal jest aktualną wartością i nie można o niej zapominać. W pierwszej części spotkanie miało uroczysty 
charakter, bowiem Zuchy z 11 GZ "Ekoludki" z Pisar złożyły Obietnicę Zuchową. Znaczki nowym 
Zuchom wręczali obecni instruktorzy, przyjaciele i sympatycy sandomierskich harcerzy. Głównym 
punktem był turniej wiedzy pod hasłem "Harc-potyczki". Po wyczerpaniu puli pytań i podsumowaniu 
wyników wyłonieni zostali zwycięzcy. Wszyscy otrzymali pamiątkowe nagrody. Spotkanie zakończyło 
się braterskim uściskiem dłoni i słowami życzeń wspaniałej harcerskiej przygody. 

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Blisko sześćdziesięciu młodych recytatorów wzięło udział 
w eliminacjach hufcowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Strofy o Ojczyźnie", który odbył 
się w sobotę 6 marca 2010 roku. Konkurs, który organizowany jest od wielu lat przez sandomierski hufiec 
ZHP cieszy się niesłabnąca popularnością. Recytatorzy z Sandomierza i okolic przedstawiali utwory 
poezji i prozy do tematyki, którą w tym roku były słowa Harveya Coxa "Człowiek, zgodnie ze swoją 
wewnętrzną naturą, jest stworzeniem, które nie tylko pracuje i myśli, ale także śpiewa, tańczy, modli się, 
opowiada historie i świętuje". Poziom recytacji był wysoki, dominowały utwory Jana Twardowskiego, 
Władysława Reymonta, Juliana Tuwima, Hanny Ożogowskiej. Wyjątkowe recytacje przedstawiali 
harcerze starsi, uczniowie klas gimnazjalnych. Przy ocenie tej kategorii jury miało najwięcej problemów. 
Kunszt recytacji prezentowali najmłodsi uczestnicy konkursu - zuchy, uczniowie klas I-III szkoły 
podstawowej. 

- Konkurs recytatorski ”Sto uśmiechów, w stu słowach” - 27.03.2010 r. w Ośrodku Akcji Kulturalnej 
odbył się po raz kolejny konkurs recytatorski Poezji Dziecięcej. Przebiegał on pod hasłem "Sto 
uśmiechów, w stu słowach". Konkurs został zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP w Sandomierzu. 
Jak co roku konkurs cieszył się ogromną popularnością wśród uczniów. Wzięło w nim udział 46 
uczestników z klas IV - VI z Sandomierza i okolic. Przesłuchania odbyły się w trzech kategoriach 
wiekowych: klasy I, klasy II i klasy III i IV. Na ocenę jury miały wpływ następujące czynniki: dobór 
wiersza, interpretacja utworu, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowy dyplom i słodki upominek, a laureaci dodatkowo nagrody książkowe. 

- Festiwal piosenki harcerskiej – 15 maja 2010 roku odbył się w Chobrzanach Festiwal Piosenki 
Harcerskiej i Turystycznej pod hasłem "Silni w braterskiej służbie". Celem konkursu było 
popularyzowanie nowych i przypomnienie starszych piosenek harcerskich towarzyszących drużynom 
w ich codziennym działaniu, wzbudzanie w uczestnikach potrzeby prezentacji samego siebie i własnych 
umiejętności scenicznych, promowanie idei harcerstwa na terenie powiatu. 
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- Rajd po Ziemi Sandomierskiej - dnia 12 czerwca 2010 roku odbył się kolejny VI Ogólnopolski Rajd po 
Ziemi Sandomierskiej, którego współorganizatorem jest Komenda Hufca ZHP w Sandomierzu. 
O godzinie 930 na Małym Rynku w Sandomierzu spotkały się patrole siedmiu drużyn i gromad 
zuchowych. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta odprawiona w sandomierskiej Katedrze z okazji rocznicy 
wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Sandomierzu. Następnie odbył się uroczysty apel, podczas którego 
zostało wręczone "Zuchowe Słoneczko" - Honorowa Odznaka Sandomierskich Zuchów druhnie pwd. 
Elżbiecie Strzelińskiej. Przyznano także tytuł Mistrzowskiej Gromady Zuchowej dla 18 GZ "Leśne 
Duszki" z Annopola. Po apelu patrole wyruszyły w rajdową trasę. Do wykonania było wiele ciekawych 
i rozmaitych zadań m.in. uczestnicy rajdu odwiedzili redakcje lokalnej prasy, odpowiadali na szereg pytań 
dotyczących życia Hufca czy rozszyfrowywali hasła. Gra i cały Rajd zakończył się w ogniskowym kręgu. 
Uczestnicy zjedli kiełbaski, odebrali puchary i nagrody. Delegacja harcerzy wzięła udział w uroczystości 
odsłonięcia pomnika słynnego rycerza Zawiszy Czarnego. 

- Zlot Harcerstwa na krakowskich Błoniach - na krakowskich Błoniach podczas Jubileuszowego Zlotu 
Harcerstwa Polskiego nie zabrakło również przedstawicieli sandomierskiego Hufca. W działania kadry 
programowej Zlotu włączyła się dh. pwd. Izabela Lamparska. Na Zlocie prowadziła zajęcia "Co czuje 
Chora Rzeka" w bloku programowym "W zielone gramy". Były to zajęcia dla pionu harcerskiego, 
prowadzone metodą dramy (zawierające ćwiczenia, wprawki i gry dramowe), miały służyć zwiększeniu 
poziomu wrażliwości na problemy każdej istoty zwierzęcej i roślinnej w obliczu niszczycielskiej 
działalności człowieka. 

- Biwak w Piszczelach - w lipcu odbyły się dwa trzydniowe biwaki dla dzieci w sandomierskim parku 
"Piszczele". Nocleg w warunkach turystycznych, pod namiotami, ciekawe zajęcia programowe, zajęcia na 
basenie, zwiedzanie Sandomierza, pokonanie "ścieżki tarzana", turnieje piłkarskie oraz harcerskie 
podchody to atrakcje, w których wzięły udział chętne dzieci. 

- "Bezpiecznie, zdrowo, odlotowo" - pod takim hasłem blisko 80 zuchów, harcerzy i instruktorów 
sandomierskiego Hufca ZHP zainaugurowało nowy rok harcerski. Uczestnicy w sobotnie przedpołudnie 
spotkali się na Małym Rynku Starego Miasta, gdzie po krótkiej odprawie i omówieniu zadań do 
wykonania wyruszyli na przygotowaną trasę biegu harcerskiego. Wśród zadań do wykonania były między 
innymi zagadki dotyczące historii i architektury naszego miasta, quizy o bezpieczeństwie oraz utrwalenie 
numerów alarmowych poprzez odwiedzenie portalu internetowego www.znamibezpiecznie.pl. Patrole 
rajdowe uczestniczyły w pokazie udzielania pierwszej pomocy poprowadzonym przez grupę ratownictwa 
PCK. Uczestnicy włączyli się także do akcji programu 18 stop . Zachęcali sprzedawców do 
odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych. Podsumowanie Harcerskiego Startu odbyło się 
w salach Ośrodka Akcji Kulturalnej. Tam też miał miejsce inauguracyjny apel Hufca, w trakcie którego 
uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez wydawcę portalu 
internetowego www.znamibezpiecznie.pl oraz Urząd Miejski w Sandomierzu. 

- W dniu 6.10.2010 r. po Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca - w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Sandomierzu odbyły się warsztaty dla instruktorów i kadr drużyn pt. Zachowania ryzykowne i sytuacje 
trudne w pracy z dziećmi i młodzieżą . W szkoleniu zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP 
Sandomierz udział wzięło siedem osób. Uczestnicy poznali m.in. teorię zachowań problemowych, rolę 
różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na podejmowanie przez młodych ludzi 
zachowań ryzykownych, typy uzależnień oraz czynniki, które mogą chronić przed takimi problemami 
(czynnikiem chroniącym jest także przynależność do pozytywnej grupy i organizacji takiej, jak choćby 
harcerstwo). Bliżej omówiony został temat dopalaczy, gier komputerowych i "galerianek," co wyzwoliło 
żywą dyskusję w grupie. 
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- W dniu 28 września 2010 r. 20 ŚDH "Nadwiślańskie Trampy" udała się na zorganizowane w domu 
weselnym przy ul. Radomskiej w Annopolu spotkanie podopiecznych Środowiskowych Domów 
Samopomocy . Tego dnia odbyła się tam impreza integracyjna osób niepełnosprawnych intelektualnie - 
pensjonariuszy ŚDS i ich rodzin. Na prośbę dyrektora ŚDS w Annopolu harcerze włączyli się w działania 
organizacyjno - porządkowe oraz programowe podczas wspominanej imprezy. O 900 grupa dwunastu 
harcerzy oraz dwójka zuchów pod opieką instruktorów zameldowała na miejscu swą gotowość do 
działania. Po omówieniu zadań, druhny i druhowie zaangażowali się w pomoc, pełniąc dyżury w szatni, 
przy wystawie prac plastycznych i rękodzieła, przy stole cateringowym, nakrywając do stołu, znosząc 
i zmywając naczynia. W obsługę z równie dużym zaangażowaniem, jak harcerze, włączyły się dzielne 
zuchy. D20 ŚDH "Nadwiślańskie Trampy" zaproszona została do konkursu kulinarnego na 
najsmaczniejszą sałatkę. Mimo ducha rywalizacji, zadanie wyzwoliło wiele radości, a jego wykonanie 
dało satysfakcję, zwłaszcza, że na każdą z drużyn czekał atrakcyjny upominek. Świętując 
z pensjonariuszami Środowiskowych Domów harcerze zaślpiewali kilka piosenek. Serdeczna i luźna 
atmosfera podczas dyskoteki sprawiła, że harcerze i zuchy nie mieli ochoty opuszczać miejsca imprezy. 
Swoje działania zakończyli o godzinie 1500 w przekonaniu, że tego typu spotkania integracyjne pomagają 
nam lepiej zrozumieć niepełnosprawność, uczą nas pokory i dają okazję do podjęcia harcerskiej służby. 

- W roku 2010 sandomierski hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w ramach realizacji 
programu „Zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2010” przygotował 
i zrealizował wiele ciekawych form zagospodarowania czasu wolnego - poza miejscem zamieszkania oraz 
w miejscu zamieszkania. W dniach 01 - 14.07.2011 zorganizował tematyczna kolonię zuchową „Wakacje 
z duchami” w Zakopanym w pensjonacie „Zakopianka” dla 45 dzieci wieku 7 -12 lat plus 6 osób kadry. 
Organizator zapewnił fachową opiekę instruktorów ZHP , opiekę medyczna ( lekarz) , ubezpieczenie, 
transport autokarem, cztery posiłki dziennie oraz ciekawy i atrakcyjny program pobytu , a nim między 
innymi; piesze wędrówki po okolicy wyjście na Gubałówkę, Butorowy Wierch, Dolinę kościelisko, 
przejażdżka kolejką z Gubałówki do Zakopanego, zwiedzanie Zakopanego. Wycieczkę autokarową do 
Rabki zwiedzanie muzeum Rekordów i Osobliwości, a także muzeum Orderu Uśmiechu, wycieczkę do 
Bukowiny Tatrzańskiej pobyt w basenach termalnych, ogniska, zabawy i gry rekreacyjne. Na kolonii 
każdy zuch miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań, doskonalenia zdolności oraz nabywania 
nowych umiejętności przez zdobywanie sprawności zuchowych. Na kolonii realizowany był program 
„Bądź bezpieczny” uczestnicy w trakcie zajęć programowych w sposób przystępny zostali zapoznani 
z „zagrożeniami” z jakimi mogą się spotkać w czasie wakacji. Bezpieczeństwo na drodze, placu zabaw 
szkodliwość palenia wyrobów tytoniowych wpływ alkoholu i innych używek na organizm młodego 
człowieka, przeprowadzono minikurs pierwszej pomocy. Zostali poinformowani o sposobach wzywania 
pomocy numer telefonu 112. Kolejną propozycją na wakacje 2010 skierowaną do dzieci i młodzieży 
w wieku 12-17 lat, był Obóz harcerski w Przebrnie koło Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej 
w terminach:Turnus I 11.07.2010 do 21.07.2010, Turnus II 19.07.2010 do 02.08.2010, Turnus III 
31.07.2010do 14.08.2010 oraz W- I 25.07.2010 do 01.08.2010 , B-II 31.07.2010 do 07.08.2010, W-II 
06.08.2010 do 13.08.2010 łącznie z tej formy wakacyjnego spędzenia czasu wolnego skorzystało 639 
osób. 

W trakcie realizacji zadania zrealizowano założone podstawowe cele w szczególności zabezpieczenie 
przede wszystkim bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Poprzez realizację 
ciekawych programów na obozach, biwakach i kolonii skierowanych na promowanie zdrowego trybu 
życia, profilaktykę uzależnień , ekologię, poznawanie ciekawych zakątków naszego kraju, rozwijanie 
umiejętności pracy w zespole i aktywnego wypoczynku. Programy obozów harcerskich zawierały przede 
wszystkim wiele zajęć metodycznych z zakresu pracy zastępu harcerskiego m.in. planowania pracy 
zastępu, zasady dobrej zbiórki, formy i metody pracy, rola zastępowego, system stopni i sprawności 
harcerskich. Ponadto wiele zajęć praktycznych: mikrokursy – samarytanki, gry na gitarze, nauki piosenek, 
plastyczny, pionierki obozowej, terenoznawstwa. Poza zajęciami szkoleniowymi harcerze mieli 
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy podczas różnorodnych gier terenowych dziennych 
i nocnych, biegów patrolowych, zawodów na orientację. Przeprowadzono wiele zajęć rekreacyjnych – 
wesołe zawody sportowe, Olimpiady obozowe, mecze ringo, siatkówki plażowej , piłki nożnej, naukę 
pływania. Do ciekawych zajęć kulturalnych zaliczyć należy: obozowe festiwale piosenki, spotkania 
kabaretowe, familiady, potyczki rodzinne, wybory miss i mistera, konkurs rzeźby na piasku, rzeźby 
z kory, origami, konkursy plastyczne, Neptunalia. Podczas pieszych, rowerowych i autokarowych 
wycieczek harcerze zwiedzali okolicę. Były to m.in. piesze lub rowerowe wycieczki do rezerwatu 
kormoranów w Kątach Rybackich, Krynicy Morskiej , Stegny. Autokarowe – trójmiasto , zwiedzanie 
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Oceanarium , molo w Sopocie, Katedry w Oliwie, ZOO, Starego Miasta w Gdańsku., Muzeum 
Martylologii w Sztutowie. 

Atrakcją były przejażdżki statkiem po Zalewie Wiślanym. Tradycją sandomierskich harcerzy w ramach 
wychowania ekologicznego jest praca na rzecz środowiska w, którym wypoczywamy. W roku bieżącym 
były to następujące prace oczyszczanie terenu wokół naszego miejsca obozowania z odpadków 
pozostawionych przez dzikich turystów, sprzątanie pasa przeciwpożarowego, sprzątanie plaży. Harcerskie 
patrole strażników przyrody oraz patrole strażackie, których zadaniem było nadzorowanie terenu obozu 
i najbliższej okolicy dzielnie czuwały nad bezpieczeństwem obozowiczów. Tak jak w latach ubiegłych 
kontynuowano działania mające na celu ochronę miejsca obozowania, m.in. nie kopano dołów chłonnych 
na odpadki i brudną wodę. Wszelkie nieczystości były wywożone z lasu przez firmę zajmującą się tym 
profesjonalnie. Kadra pedagogiczna , medyczna, gospodarcza /poza obsługą kuchni/ na w/w kolonii 
i obozach pracowała , tak jak w latach poprzednich - społecznie. 

Wszystkie organizowane formy wypoczynku, zgodnie wymogami zgłoszone były zarówno stacjach 
Sanepidu jak i Kuratoriach Oświaty. Programy i preliminarze zatwierdzono w terminie w Komendzie 
Chorągwi w Kielcach. Obozy w Przebrnie wizytowane były przez: Terenową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną z Nowego Dworu Gdańskiego, Zarząd Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, 
Dyrekcję Lasów Państwowych z Elbląga, Straż Graniczną i Pożarną, Komendę Chorągwi ZHP 
w Kielcach. Wszystkie wizytacje przebiegły sprawnie i bez uwag. Tak atrakcyjne, ciekawe, a przede 
wszystkim bezpieczne zorganizowanie i przeprowadzenie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży możliwe było dzięki dużemu zaangażowaniu wolontariuszy oraz współpracy przy organizacji 
letniego wypoczynku z Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, oraz 
Kuratorium Oświaty i Komendą Chorągwi ZHP w Kielcach. 

3) W ramach kontynuacji programu cząstkowego „Bezpieczne drogi powiatu sandomierskiego” mającego na celu 
poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych, w roku 2010 zostało już zrealizowanych wiele zadań 
inwestycyjnych na terenie naszego powiatu. 

- Przebudowa drogi nr 0782 T Klimontów – Obrazów (kontynuacja dwuletniej inwestycji) w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Przebudowa polegała na: ułożeniu 
nawierzchni bitumicznej (6,7 km), wykonaniu chodników (7,197 km) oraz barier ochronnych (636 m.b.). 
Koszt zadania wyniósł - 6.732.938,74 zł. 

- W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przeprowadzono remont dróg: Nr 0884 T 
w miejscowości Świniary oraz Nr 0735 T w miejscowościach Wilczyce - Dacharzów - Radoszki - 
Wysiadłów. Została ułożona nawierzchnia bitumiczna (7,615 km), wykonano chodniki (5,309 km), jak 
również przebudowano rowy odwadniające. Koszt zadania – 5.972.873,58 zł. 

- W ramach wspólnych przedsięwzięć z udziałem Urzędów Gmin ułożono 3,847 km nawierzchni bitumicznej 
oraz wykonano 2,724 km chodników. Łączne nakłady wyniosły – 1.805.724,69 zł. 

- W ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego usuwania skutków 
klęsk żywiołowych przebudowano 9 dróg: Nr 0753 T w miejscowości Rzeczyca Mokra, Nr 0754 T Bożydar 
– Dwikozy, Nr 0756 T w miejscowości Kamień Nowy, Nr 0797 T w miejscowości Śniekozy, Nr 0853 T 
Ciszyca – Świężyce, Nr 0806 T Krzcin – Łukowiec, Nr 0739 T Kleczanów – Święcica – Zdanów, Nr 0735 T 
w miejscowości Daromin, Nr 0730 T w miejscowości Pielaszów. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną 
na łącznej długości 11,852 km. Wartość zadania – 2.530.584,05 zł. 

- Przeprowadzono również remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych. Zużyto w tym 
celu 632 ton grysu dolomitowego i emulsji asfaltowej. W miarę potrzeb oraz zgłoszeń użytkowników dróg 
dokonywano uzupełnień ubytków w nawierzchni masą na zimno, własnymi siłami. 

- Wykonano oznakowanie poziome ulic Miasta Sandomierza: ul. Armii Krajowej, Koseły, Zawichojskiej, 11-
go Listopada, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Mickiewicza na powierzchni 1355 m² za kwotę 15.704,45 
zł. 

- Wykonano również oznakowanie poziome w ramach przebudowy dróg: Nr 0884 T w miejscowości Świniary 
oraz Nr 0735 T - Wilczyce - Dacharzów - Radoszki - Wysiadłów na powierzchni 447,8 m². 

- Miała miejsce również wymiana i uzupełnianie oznakowanie pionowego: 
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a) oznakowanie pionowe wykonane przez Obwód Drogowy przy Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Sandomierzu : TYP A – 46 szt., TYP B – 34 szt., TYP C – 1 szt., TYP D – 23 szt., TYP E – 7 szt., TYP 
F – 2 szt., TYP T – 14 szt., TYP U- 3 szt. 

b) Oznakowanie pionowe wykonane w ramach przebudowy drogi nr 0782 T Klimontów – Obrazów 
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego): TYP A – 28 szt., TYP B – 34 szt., 
TYP D – 104 szt., TYP E – 37 szt., TYP T - 26 szt. 

c) Oznakowanie pionowe wykonane w ramach przebudowy dróg: Nr 0884 T w miejscowości Świniary oraz 
Nr 0735 T - Wilczyce - Dacharzów - Radoszki - Wysiadłów (Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych): TYP A – 15 szt., TYP B – 16 szt., TYP D – 32 szt. 

- 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. 

- 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. 

- 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 zgromadził 1906 ton 30% mieszanki piaskowo – solnej. 
Sporządzony został wykaz ciągów komunikacyjnych, które mają być utrzymywane w III, IV i 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 2010 na terenie działania KPP Sandomierz odnotowano łącznie 1188 zdarzenia 
drogowe, w tym 86 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 8 osób, a 108 osób doznało obrażeń 
ciała. Odnotowano 1102 kolizje drogowe. 

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego kiedy to zaistniało 1044 zdarzeń drogowych 
odnotowano wzrost ogólnej ich liczby o 144 tj. o 13% , natomiast do roku 2007 wzrost o 89 zdarzeń 
drogowych tj. o 8 %. 

Ponadto odnotowano: 

- spadek liczby osób zabitych o 3, tj. o 27,3% w stosunku do 2009 r. i spadek o 5, tj. o 33,4% w stosunku do 
2008 r., 

- wzrost liczby osób rannych o 5 tj. o 4,8% do 2009 r. i wzrost o 17, tj. o 18,6% do 2008 r., 

- spadek wypadków drogowych o 1, tj. o 1,2% do 2009 r., a do 2008 r. wzrost o 11, tj. o 12,8%, 

- wzrost kolizji drogowych o 146 tj. o 15,1% do 2009 r. i wzrost o 78 tj. o 7,1% do 2008 r. 

Z danych statystycznych wynika, że w dalszym ciągu najbardziej zagrożonymi terenami są: miasto 
Sandomierz, gdzie odnotowano 27 wypadków drogowych (spadek o 3, tj. o 10% w stosunku do 2009 r.), 
Gmina Klimontów – liczba wypadków 12 (tyle samo co w 2009 r.), Gmina Łoniów i Obrazów – po 11 
wypadków drogowych. Natomiast najniższą wypadkowość odnotowano na terenie gmin: Koprzywnica, 
Wilczyce i Samborzec. 

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. 
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W 2010 r. udało się wymienić na nowy średni samochód ratownictwa wodnego. Ponadto jednostka 
wzbogaciła się o lekki samochód ratownictwa wodnego i dwa samochody operacyjne (wszystkie z napędem 
uterenowionym) oraz samochód kwatermistrzowski, który zastąpił poważnie wyeksploatowanego (szczególnie 
podczas ostatniej powodzi) Lublina. Jednostka użytkuje ponadto m.in. 8 przyczep specjalnych (podłodziowe, 
z pompami wysokiej wydajności i do przewozu sprzętu) i 30 szt. różnorodnego sprzętu silnikowego (zestawy 
narzędzi hydraulicznych, pompy, piły i pilarki, agregaty prądotwórcze, silniki zaburtowe). Ponadto Komenda 
Powiatowa PSP w Sandomierzu wzbogaciła się o: 

- 2 silniki zaburtowe, 

- rejestrator rozmów z wyposażeniem, 

- 10 skafandrów nurkowych oraz inny sprzęt dla sekcji specjalistycznej ratownictwa wodnego, 

- 3 motopompy, 

- 7 radiotelefonów, 

- odnowiono sprzęt zużyty podczas działań powodziowych (m.in.: węże pożarnicze, latarki, sprzęt 
ratownictwa wodnego, ekwipunek osobisty strażaka). 

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. 

Dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu sandomierskiego prowadzono czynności 
kontrolno – rozpoznawcze, podczas których stwierdzono nieprawidłowości w zabezpieczeniu 
przeciwpożarowym kontrolowanych obiektów. 

Przeprowadzono kontroli ogółem – 117, w tym: 

- kontrole podstawowe – 64, 

- kontrole sprawdzające – 34, 

- odbiory obiektów - 19. 

Ogółem stwierdzonych nieprawidłowości – 111. 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych: 
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- w sprawie usunięcia uchybień - 19, 

- w sprawie wstrzymania robót i zakazu eksploatacji – 0. 

Nałożono 4 mandaty karne, zastosowano 20 wystąpień do innych organów, wydano 25 opinii z zakresu 
bezpieczeństwa pożarowego. 

Największą grupą obiektów w których przeprowadzone zostały czynności kontrolno – rozpoznawcze 
w minionym roku były obiekty użyteczności publicznej. Głównie były to przedszkola. W dalszym ciągu 
utrzymuje się wysoki wskaźnik ilości nieprawidłowości w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem szkół 
średnich (na 32 obiektów w 15 stwierdzono nieprawidłowości – łącznie 39 nieprawidłowości). Na 
podkreślenie zasługuje fakt stwierdzenia 5 nieprawidłowości powodujących zagrożenie życia i zdrowia 
ludzi. Z uwagi na fakt, że w obiektach tych przebywają dzieci i młodzież KP PSP w sposób skrupulatny 
egzekwuje usuwanie nieprawidłowości w tych obiektach. W czterech przypadkach nałożono mandaty karne. 
Komenda Powiatowa PSP zajmowała stanowisko dotyczące zgodności wykonania obiektu z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej w przypadku 19 obiektów. Wydano 4 postanowienia - sprzeciwy , 3 – 
postanowienia - z uwagi na użytkowanie obiektu, 12 postanowienia - bez uwag . 

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

- Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Sandomierzu, 

- 21 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, 

- 62 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączone do KSRG. 

Terenem chronionym przez te jednostki jest obszar 9 jednostek administracyjnych stopnia podstawowego 
(w tym miasto Sandomierz). Struktura KSRG jest podstawowym narzędziem starosty służącym do realizacji 
zadań ratowniczych na obszarze powiatu w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub likwidacji innych 
miejscowych zagrożeń. 

Komenda Powiatowa PSP w Sandomierzu podpisała 21 porozumień z Wójtami i Burmistrzami oraz 
przedstawicielami jednostek OSP o włączeniu do KSRG. Konsekwencją podpisania tych porozumień było 
włączenie tych jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Ponadto Komenda PSP 
w Sandomierzu ma podpisane uzgodnienia i porozumienia w zakresie wykorzystania sprzętu 
specjalistycznego będącego własnością różnych firm i instytucji. Innym elementem poprawiającym 
prowadzenia działań na terenie powiatu są podpisane umowy ze specjalistami, których umiejętności będą 
przydatne podczas prowadzonych działań o znacznych rozmiarach (zakres hydrologii wodnej oraz ochrony 
obiektów zabytkowych). 

c) W 2010 r. na terenie powiatu sandomierskiego jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych wyjeżdżały 1354 razy, w tym 287 razy do pożarów, 1051 do miejscowych zagrożeń, a 16 
razy były to alarmy fałszywe. 

Analizując sytuację w 2010 r. należy stwierdzić, że w porównaniu z 2009 r. zmniejszyła się ilość 
powstałych pożarów o 98, jednakże znacznie zwiększyła się liczba miejscowych zagrożeń o 542 zdarzenia - 
ma to związek z działaniami powodziowymi prowadzonymi na terenie powiatu sandomierskiego. W ciągu 
ostatnich kilku lat ilość zdarzeń na terenie powiatu sandomierskiego utrzymuje się na wysokim poziomie 
ponad 1000 zdarzeń. Najwięcej pożarów powstało w marcu w związku z corocznym wypalaniem traw 
i pożarami lasów, natomiast najwięcej miejscowych zagrożeń wystąpiło od maja do września - związane to 
było z powodzią i podtopieniami. 

W 2010 r. zanotowano 287 pożarów, to jest prawie 21% wszystkich wyjazdów, z czego: pożary małe - 
260 co stanowi ok. 90,0% pożarów, pożary średnie - 27 co stanowi ok. 10,0% pożarów, pożary duże - 0. 
W 2010 r. największą liczbę pożarów - 101 - odnotowano się na terenie Miasta Sandomierza, co stanowi 
36% wszystkich pożarów, drugą gminą o największej ilości pożarów jest gmina Dwikozy. Najmniej zdarzeń 
zanotowano na terenie gmin Obrazów, Wilczyce. Największą liczbę pożarów odnotowano w dziale uprawy, 
rolnictwo – 125 zdarzeń co stanowi 44% wszystkich pożarów, na drugim miejscu znalazły się pożary 
środków transportowych oraz mieszkań - łącznie 22% wszystkich pożarów. Najczęstszą przyczyną 
powstania pożarów było podpalenie (203). 

Na ogólną liczbę 1354 zdarzeń w 2010 r. odnotowano 1051 miejscowych zagrożeń i tak: 

- małe – 28 co stanowi ok.2,6 % ogółu miejscowych zagrożeń, 
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- lokalne – 1016 co stanowi ok. 96,7 % ogółu miejscowych zagrożeń, 

- średnie – 5 co stanowi ok. 0,5% ogółu miejscowych zagrożeń, 

- gigantyczne – 2 co stanowi ok. 0,2 % ogółu miejscowych zagrożeń. 

Największą ilość miejscowych zagrożeń w 2010 r. odnotowano na terenie miasta Sandomierza (423) 
i gminy Klimontów (196), co stanowi 59% wszystkich miejscowych zagrożeń na terenie powiatu 
sandomierskiego. Najwięcej osób poszkodowanych podczas zdarzeń było na terenie miasta Sandomierz 
(104) oraz gminy Klimontów (78). Podczas prowadzonych działań ratowniczych poszkodowanych zostało 
również 6 ratowników. Przy zdarzeniach na terenie powiatu sandomierskiego w 2010 r. najwięcej strażaków 
brało udział na terenie miasta Sandomierza i gminy Łoniów, co wiąże się również z największą ilością 
samochodów, które brały udział w zdarzeniach. 

W 2010 r. najwięcej jednostek OSP spoza gminy dysponowane było do zdarzeń na terenie miasta 
Sandomierza (344) oraz gminy Łoniów (42). W związku z prowadzeniem działań powodziowych na teren 
powiatu dysponowano zastępy PSP z całego kraju, najwięcej na teren miasta Sandomierza (68). 

Na terenie powiatu sandomierskiego od dnia 18 maja do 16 lipca 2010 r. prowadzono działania 
powodziowe: 

- W miejscowości Otoka gmina Łoniów w wyniku gwałtownych opadów deszczu i ze względu na przybór 
wody na rzece Wiśle w godzinach dopołudniowych 18 maja 2010 r. pracująca przepompownia nie 
nadążała z odbiorem wody z rzeki Zawidzanki, tworzące rozlewisko zagrażało miejscowościom Otoka 
oraz Świniary. Podjęto decyzje o utworzeniu węzła pompowego wykorzystując pompy dużej wydajności 
na placu przepompowni w celu odprowadzenia wody z rozlewiska do rzeki Wisły. W godzinach 
wieczornych tego samego dnia poziom wody na rzece Wiśle podniósł się i woda zaczęła się przelewać 
przez koronę wału na wysokości miejscowości Otoka. Strażacy najpierw podwyższali wał przy użyciu 
worków z piaskiem, a następnie przy użyciu dostarczonych rękawów wodnych – wał na długości 500 
metrów został podwyższony o 30 centymetrów. W dniach następnych oprócz uszczelniania i dociążania 
podstawy wału służby ratownicze zabezpieczały śluzę, wokół której doszło do osunięcia wału na długości 
65 metrów. W pierwszym tygodniu działań służby ratownicze na tym odcinku zużyły 75 tys. worków 
z piaskiem. 

- W miejscowości Łukowiec gmina Koprzywnica w dniu 18 maja 2010 r. w godzinach południowych 
stwierdzono pęknięcie wzdłużne korony wału na długości około 80 metrów. Skierowane na miejsce 
zastępy ratownicze przystąpiły do zabezpieczenia wału przy użyciu worków z piaskiem oraz 
kontrolowano na bieżąco szerokość pęknięcia. Ze względu na osuwanie się połowy wału od strony rzeki 
Wisły działania były prowadzone przez następne dni. Po zmniejszeniu się poziomu wody w Wiśle po 
pierwszej fali powodziowej przy użyciu geowłókniny zabezpieczono wał od strony Wisły. Działania na 
tym odcinku prowadzono do 10 czerwca 2010 r., połowa wału od strony Wisły w tym czasie osunęła się 
około 1 metra na długości około 80 metrów. 

- Na terenie gminy Samborzec od 18 maja 2010 r. służby ratownicze zabezpieczały wały przy użyciu 
worków z piaskiem na rzece Wiśle oraz Koprzywiance na całej długości. Następnie ze względu na liczne 
przesiąki wypompowywano wodę przy użyciu pomp dużej wydajności z rozlewisk wokół obiektów. 
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- Na terenie miasta Sandomierza w godzinach popołudniowych 18 maja 2010 r. ze względu na 
prognozowany poziom wody na rzece Wiśle zbudowano wał z worków z piaskiem na ulicy Krakowskiej, 
gdyż mogło dojść do zalania terenu lewostronnej części miasta. Podczas prowadzonego dozorowania 
wałów wieczorem tego samego dnia od strony osiedla Koćmierzów stwierdzono, że poziom wody w rzece 
podniósł się na tyle, że woda zaczyna przelewać się przez koronę wału. Służby ratownicze natychmiast 
przystąpiły do podwyższania wału przy użyciu worków z piaskiem, a następnie rękawów wodnych, które 
dostarczono na miejsce prowadzonych działań. Do działań włączyli się pracownicy z zakładów 
znajdujących się na terenie dawnej „huty szkła”, podnoszenie wałów było prowadzone na długości około 
2 kilometrów. Ze względu na dalsze podnoszenie się poziomu wody w Wiśle oraz rozmywanie przez 
wodę korony wału KDR podjął decyzję ewakuacji ratowników z zagrożonego odcinka, w niedługim 
czasie wał uległ rozerwaniu. Przez cały czas na bieżąco informowane były władze miasta o sytuacji. 
Służby ratownicze przystąpiły do obrony przez zalaniem części prawostronnej części miasta w oparciu 
o stary wał opaskowy, jednocześnie wydzielono siły do prowadzenia ewakuacji osób z zalewanego terenu, 
których nie udało się ewakuować transportem kołowym, przy użyciu łodzi. Siły te wzmocnione przez 
wojskowe amfibie w następnych dniach prowadzonych działań dostarczały żywność dla osób, które nie 
wyraziły zgody na ewakuację oraz ewakuowały osoby, które wyraziły taką chęć. Jednocześnie 
uszczelniano i dociążano podstawę wału opaskowego, w następnych dniach grupy nurkowe ze względu na 
mocne przesiąkanie wału układały geowłókninę i folię od strony wody, a ratownicy zabezpieczali 
przebicia hydrauliczne. Po obniżeniu się wody na Wiśle przystąpiono do odprowadzania wody 
z prawobrzeżnej części miasta poprzez rozkopywanie wałów, udrażnianie śluz i wypompowywanie wody 
pompami dużej wydajności. Po uzyskaniu informacji o możliwości przejścia drugiej fali powodziowej 
rozpoczęto budowę wału opaskowego na osiedlu Koćmierzów. Mimo całodobowych działań z użyciem 
ciężkiego sprzętu został on rozerwany przez druga falę powodziowa. Po jej przejściu przystąpiono znowu 
do osuszania prawostronnej części miasta oraz pomocy mieszkańcom w usuwaniu skutków powodzi. 

- Na terenie gminy Dwikozy od pierwszych dni alarmu powodziowego prowadzono dozorowanie 
i uszczelnianie wałów. W dniu 6 czerwca 2010 r. w godzinach nocnych doszło do rozerwania wału 
najpierw na rzece Opatówce w miejscowości Szczytniki a później na Wiśle w Winiarach. Natychmiast 
zadysponowano dodatkowe siły, w tym zastępy z łodziami na teren gminy do ewakuacji ludzi 
i zabezpieczania obiektów, miedzy innymi wykonano wał wokół zakładu „Expol” w Dwikozach w którym 
zmagazynowane jest 19 ton amoniaku. W celu zmniejszenia wypływu wody z Opatówki, przy użyciu 
najpierw helikopterów, które zrzucały „big packi”, a następnie służb ratowniczych wykonano wał 
opaskowy w Szczytnikach. Po ustabilizowaniu sytuacji na rzekach osuszono zalany teren poprzez 
wykonanie przekopu wału na Opatówce, udrożnienie kanałów i śluz oraz wypompowywaniu wody przy 
użyciu pomp dużej wydajności. 

- Na terenie Miasta i Gminy Zawichost służby ratownicze za pomocą worków z piaskiem likwidowały 
przesiąki na całej długości wału wiślanego oraz przy użyciu pomp dużej wydajności wypompowywały 
wodę z kanału. 

d) 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 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, 

- utrzymywanie stałej łączności z jednostkami biorącymi udział w akcjach ratowniczych i z jednostkami 
nadrzędnymi, 

- koordynacji i współdziałania z dowódcą akcji lub koordynatorem medycznych działań ratowniczych 
w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do podjęcia zamiaru taktycznego, 
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- 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 oraz 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. 

e) Rozległy teren powiatu sandomierskiego chroniony jest 48 jednostkami OSP typu S. W większości są to 
jednostki posiadające samochody średnie i ciężkie. Z analiz i statystyk wynika, że około 50% zdarzeń jest 
likwidowana przez jednostki OSP, w szczególności jednostki włączone do KSRG. Na terenie powiatu 
sandomierskiego występują gminy, które wprowadziły do systemu po jednej jednostce OSP (Gmina 
Obrazów oraz Miasto i Gmina Zawichost). 

f) Na terenie powiatu działa również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodnego. Grupa funkcjonuje przy 
JRG Sandomierz i liczy 8 ratowników, w tym 3 kierowników robót podwodnych. Wyposażona jest 
w dostateczną ilość sprzętu, niemniej jest to sprzęt wyeksploatowany i wymagający wymiany. Czas wejścia 
całej lub części grupy do działania nie przekracza 90 minut. 

5) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Odział /ŚZMiUW RO/ w Sandomierzu 
w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu sandomierskiego wykonał 
w 2010 roku: 

- Wykonanie wału tymczasowego (opaskowego) w rejonie wyrwy na prawym wale rzeki Wisły 
w miejscowości Sandomierz - Nadbrzezie w km ok. 2+300 na łączną kwotę 1.692.761,93 zł. 

- Odbudowa wału tymczasowego (opaskowego) w rejonie wyrwy w prawym wale rzeki Wisły w km 2+300 
wraz z zasypaniem wyboju oraz wykonaniem rowu odwadniającego od wyboju do Wisły w miejscowości 
Sandomierz - Koćmierzów na łaczną kwotę 8.830.453,23 zł. 

- Zabudowa wyrwy w prawym wale rzeki Wisły w Koćmierzowie na łaczną kwotę 7.916.365,55 zł. 

- Wykonanie zabudowy rozkopanego prawego wału rzeki Wisły w miejscowości Nadbrzezie na łaczną kwotę 
1.506.407,29 zł. 

- Zabudowa wyrwy w lewym wale rzeki Trześniówki w km 3+380 na łaczną kwotę 101.183,14 zł. 

- Wykonanie zabezpieczenia lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Otoka gmina Łoniów na łaczną kwotę 
1.756.657,28 zł. 

- Zabezpieczenie lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Łukowiec gmina Koprzywnica na łaczną kwotę 
8.490.876,35 zł. 

- Remont lewego wału rzeki Wisły w km 31+000 – 32+300 Ciszyca - Kamieniec gmina Koprzywnica na 
łaczną kwotę 999.909,12 zł. 

- Wykonanie ławeczki przywałowej wraz z zabudową wyrw w wale "poniemieckim" oraz wykonanie drogi 
technologicznej i naprawę drogi dojazdowej na lewym wale rzeki Wisły w km 2+600 - 2+ 900 
w miejscowości Winiary gmina Dwikozy na łaczną kwotę 859.755,92 zł. 

- Wykonanie zabudowy wyrwy w lewym wale rzeki Wisły w miejscowości Winiary gmina Dwikozy na 
łaczną kwotę 2.932.178,05 zł. 
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- Wykonanie zabudowy wyrwy w ograniczonym zakresie w prawym wale rzeki Opatówki w km 2+200 
w miejscowości Szczytniki gmina Dwikozy oraz wału tymczasowego (opaskowego ) zabezpieczajacego 
rozkop na prawym Opatówki w km 0+630 w miejscowości Szczytniki na łaczną kwotę 551.264,55 zł. 

- Wykonanie zabudowy wyrwy nr.1 w prawym wale rzeki Opatówki w miejscowości Szczytniki gmina 
Dwikozy w km 2+100 - 2+200 na łaczną kwotę 451.689,20 zł. 

- Wykonanie zabudowy wyrwy nr.2 wraz z przebudową śluzy w prawym wale rzeki Opatówki 
w miejscowości Szczytniki gmina Dwikozy na łaczną kwotę 958.124,87 zł. 

- Zabudowa wyrwy w lewym wale Kanału Ożarów w gminie Zawichost na łączną kwotę 48.823,06 zł. 

Reasumując ŚZMiUW RO Sandomierz wykonał remonty przerwanych lub uszkodzonych wałów na łączną 
kwo 37.096.449,54 zł. 

Wykorzystane materiały i sprzęt w akcji przeciwpowodziowej trwającej od maja do września (cztery fale 
powodziowe): 

- worki - 1.183.000 sztuk, 

- pochodnie - 16.548 sztuk, 

- folia - 6.389 m2 , 

- geowłóknina - 6.382 m2 . 

Aktualne stany magazynowe na dzień 31.12.2010 r.: 

- worki - 232.000 sztuk, 

- pochodnie - 2.577 sztuk, 

- folia - 1.040 m2, 

- geowłóknina - 4.000 m2. 

6) W związku z intensywnymi opadami deszczu na terenie całej południowej Polski i realnym zagrożeniem 
powodziowym w dniu 17 maja 2010 r. w godzinach rannych Starostwo Powiatowe w Sandomierzu wysłało do 
Urzędów Gmin pismo z zaleceniem monitorowania zachowania się wód w rzekach i podejmowanie 
zdecydowanych działań ratowniczych na wypadek wystąpienia miejscowego zagrożenia. 

W tym samym dniu o godz. 11 Starosta Sandomierski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, na którym podjęto decyzję o wprowadzeniu od godz. 15 na terenie 6 gmin "nadwislańskich" i na 
terenie gm. Klimontów stanu pogotowia przeciwpowodziowego wraz z wprowadzeniem całodobowych 
dyżurów zarówno PCZK w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Oddział 
w Sandomierzu jak i w Urzędach Gmin. 

W związku ze zbliżaniem się poziomu wód rzeki Wisły do stanów alarmowych oraz niekorzystną prognozą 
w tym zakresie, na terenie powiatu sandomierskiego w dniu 18 maja od godz 11 Starosta Sandomierski 
wprowadził stan alarmu powodziowego. 

Znaczny przybór wody i bardzo niekorzystne prognozy meteorologiczne sprawiły, że 18 maja o godz. 
2245 Starosta zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczył 
m.in. Burmistrz i Wiceburmistrz Miasta Sandomierza. W trakcie posiedzenia omówiono aktualną sytuację 
powodziową na terenie Sandomierza, która w związku z gwałtownym przyborem wody stawała się coraz 
trudniejsza, dlatego też stwierdzono, iż w tej sytuacji istnieje pilna potrzeba ogłoszenia i rozpoczęcia przez 
władze miasta natychmiastowej ewakuacji prawobrzeżnej części Sandomierza. 

W tym samym czasie w wyniku bardzo trudnej sytuacji na prawym wale rzeki Koprzywianki (przelewanie 
się wody na odcinku około 50 metrów przy moście na Koprzywiance w m. Andruszkowice) około godziny 415 
19 maja Wójt Gminy Samborzec ogłosił ewakuację ludności z miejscowości położonych w widłach Wisły 
i Koprzywianki. 

W dniu 19 maja około godziny 509 nad ranem stan wody rz. Wisły w Sandomierzu wyniósł 868 cm i woda 
przelała się przez prawy wał w Sandomierzu w dzielnicy Koćmierzów powodując rozebranie wału od strony 
napowietrznej. 
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W wyniku przerwania się wału zalana została prawobrzeżna część Sandomierza oraz miejscowości 
znajdujące się w województwie podkarpackim. Do działań prowadzonych na terenie powiatu sandomierskiego 
zostały ściągnięte siły ratownicze z całego kraju. W momencie kulminacyjnym prowadzonych działań 
pracowało 463 strażaków, 195 żołnierzy oraz wiele osób cywilnych. 

Na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 20 maja uzgodniono, że za 
zakwaterowanie i wyżywienie osób poszkodowanych odpowiada Burmistrz Miasta, natomiast Starosta za 
zakwaterowanie i wyżywienie służb ratowniczych biorących udział w akcji powodziowej. Natomiast za 
zakwaterowanie i wyżywienie żołnierzy odpowiedzialna była Jednostka Wojskowa w Sandomierzu. Starosta 
podjął decyzję, że osoby z terenów zalanych, które wymagały leczenia szpitalnego po wyjściu ze szpitala 
kierowane były do DPS, a nie do tymczasowych miejsc zakwaterowania UM Sandomierz. 

W dniu 20 maja po południu Starosta wystąpił do Wojewody z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
przekopanie prawego wału rzeki Wisły w okolicy mostu kolejowego celem umożliwienia spływu wody 
z zalanego terenu (różnica poziomów wynosiła 1,7 metra) – 23 maja rozkopano wał. Po przejściu pierwszej fali 
powodziowej aż do nadejścia drugiej fali jednostki PSP, OSP oraz zagraniczne służby ratownicze (Niemcy, 
Ukraina, Francja) wypompowywały wodę z zalanych i podtopionych terenów w powiecie sandomierskim. 

W związku z systematycznym spadkiem poziomu wody na rzece Wiśle, a tym samym poprawą sytuacji 
powodziowej w dniu 27 maja Starosta Sandomierski odwołał alarm powodziowy na terenie powiatu 
sandomierskiego. Jednak w dalszym ciągu obowiązywał stan pogotowia przeciwpowodziowego. Dnia 31 maja 
rozpoczęto budowę wału opaskowego o długości około 700 metrów celem zabezpieczenia zalanej 
prawobrzeżnej części miasta przed nadejściem drugiej fali kulminacyjnej na Wiśle, która spodziewana była na 
6 czerwca. 

W dniu 3 czerwca od godziny 12 ponownie Starosta wprowadził stan alarmu powodziowego na terenie 
powiatu sandomierskiego, a 5 czerwca wysłał do Urzędów Gmin ostrzeżenie z prośbą o powiadomienie 
mieszkańców z terenów zalewowych o nadchodzącej drugiej fali kulminacyjnej na rzece Wiśle oraz rozważenie 
możliwości ewakuacji ludności z terenów zagrożonych. Duży przybór wody na Wiśle oraz niekorzystna 
prognoza stanu wód spowodowały, że w dniu 5 czerwca około godziny 1940 została zarządzona ewakuacja 
służb ratowniczych pracujących na wzmacnianiu i podwyższaniu wału opaskowego, który o godz. 2100 został 
przez wodę przerwany. Woda ponownie weszła na teren już wcześniej zalany. 

W dniu 6 czerwca o godz. 2345 woda przerwała prawy wał na rzece Opatówce w miejscowości Szczytniki. 
W wyniku przerwania wału woda zaczęła podtapiać miejscowości Szczytniki, Bożydar i Mściów na terenie 
gminy Dwikozy. W dniu 7 czerwca o godz. 100 w nocy woda przerwała lewy wał rzeki Wisły w miejscowości 
Winiary zalewając miejscowości Winiary, Winiarki, Słupcza, Kępa Chwałowska oraz częściowo Dwikozy. 

Na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który odbył się o godz. 900 w Urzędzie 
Gminy Dwikozy, w którym uczestniczyli m.in. Wojewoda Świętokrzyski, i po uprzedniej wizytacji wyrwy na 
prawym wale rzeki Opatówki, podjęto decyzję o natychmiastowym rozpoczęciu prac celem jej zasypania. Do 
prac zostały zadysponowane 2 śmigłowce, które od godz. 1300 zrzucały pakiety worków z piaskiem po ok. 900 
kg, celem ustabilizowania gruntu pod wyrwanym wałem, a następnie doszczelniano je workami z piaskiem. 
Akcja trwała 2 dni i zakończyła się sukcesem. 

Po przejściu drugiej fali powodziowej służby ratownicze zostały przegrupowane i ponownie rozpoczęły 
pompowanie wody z terenów zalanych. Aby przyspieszyć odpływ wody z zalanego Sandomierza podjęto 
decyzję o wykopaniu kanału odpływowego zza osiedla Vitrum aż do wyrwy w wale wiślanym o długości około 
1 km. 

W dniu 10 czerwca w związku ze spadkiem poziomu wód poniżej stanów alarmowych od godz. 1400 Starosta 
odwołał stan alarmu powodziowego na terenie powiatu sandomierskiego, a od godz. 1500 dnia 15 czerwca 
odwołał stan pogotowia przeciwpowodziowego. 

Przez cały czas powodzi codziennie odbywały się posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego z udziałem Komendanta Wojewódzkiego PSP lub jego zastępców, Kierownika ŚZMiUW RO 
Sandomierz, Burmistrzów i Wójtów, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarz Weterynarii, 
Dyrektor SPZZOZ, Dyrektorów zakładów na Hucie, przedstawicieli wojska, Policji. Na posiedzeniach 
codziennie omawiano organizację i funkcjonowanie służb ratowniczych, na bieżąco rozwiązywano pojawiające 
się problemy wynikłe w czasie akcji. 
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W trakcie trwania akcji powodziowej Starosta wielokrotnie składał wnioski do Wojewody Świętokrzyskiego 
o przydział sił i środków wojska niezbędnego do wsparcia prowadzonej akcji powodziowej. 

Starostwo Powiatowe czyniło starania o przydział środków pieniężnych na wsparcie prowadzonej akcji 
ratunkowej - otrzymano 457.000,00 zł, jak również na działania związane z odkomarzaniem zalanych terenów 
w wys. 740.000,00 zł, dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu na wsparcie akcji powodziowej - 
591.000,00 zł., zapłacono za Roboty wykonane w ramach prowadzonej bieżącej akcji przeciwpowodziowej 
w okresie od 24.06.2010 do 6.08.2010 r. - wykonanie rowu odwadniajacego od wyboju w m. Koćmierzów 
w kierunku Wielowsi celem spuszczenia wody z terenów zalanych na łaczną kwotę 114.427,96 zł. W miesiącu 
lipcu Starostwo zakupiło 130.000 sztuk worków przeciwpowodziowych na kwotę 63.440,00 zł, które zostały 
przekazane do gmin na terenie powiatu sandomierskiego. Ponadto zakupiono 9 sztuk motopomp szlamowych 
z przenaczeniem dla jednostek OSP na terenie powiatu sandomierskiego (do każdej gminy trafiła jedna pompa) 
na łączną kwotę 59.039,46 zł. 

Ponadto Starostwo z własnych środków sfinansowało koszty transportu wyjazdu dzieci z zalanych terenów 
na imprezę z okazji Dnia Dziecka zorganizowaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Tokarni, 
transport dzieci na obóz harcerski w Przebrnie i na dwa turnusy ufundowane przez Starostę Tatrzańskiego do 
Zakopanego, a także dofinansowało dowóz młodzieży szkół średnich na wypoczynek ufundowany przez 
Ministerstwo Edukacji w Jabłonkach Wielkich koło Ostródy. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Miasta 
Kocham Sandomierz w dniu 9 lipca 2010 r. na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego w Sandomierzu 
zorganizowano będzie koncert charytatywny na rzecz powodzian grupy znanego śpiewaka operowego 
Kazimierza Kowalskiego. 

Podpisano porozumienia na przekazanie środków pomocowych dla powodzian z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego na łaczną kwotę 192.000,00 zł. W dniu 21 czerwca 2010 r. w Kielcach, Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller wręczył Staroście Sandomierskiemu Promesę na 
dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowane mają 
być zadania polegające remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczone 
w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu br. Dzięki tym pieniądzom możliwa będzie odbudowa 
m.in. zniszczonych dróg, mostów i budynków użyteczności publicznej. Wysokość dotacji w Powiecie 
Sandomierskim wyniosła 5 mln zł. 

W dniu 4 czerwca Starosta uzgodnił z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem przekazanie na teren 
powiatu sandomierskiego z Agencji Rezerw Materiałowych 300 łóżek wraz z kocami, ręcznikami, poszewkami 
i prześcieradłami oraz 6666 sztuk konserw mięsnych oraz dwa TIRy wody mineralnej niegazowanej, co zostało 
zrealizowane już w dniu 5 czerwca. 100 łóżek wraz z wyposażeniem trafiło do Bursy Szkolnej, 200 łóżek 
trafiło do UM Sandomierz, 1000 sztuk konserw trafiło do UG Dwikozy, 5566 sztuk konserw trafiło do UM 
Sandomierz, 100 sztuk konserw trafiło do Bursy Szkolnej, 2 TIRy wody trafiły do UM Sandomierz. Ponadto 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego przekazał 10 tys. litrów wody mineralnej niegazowanej, która 
w całości trafiła do UG Dwikozy, a Polska Akcja Humanitarna przekazała 1000 kocy. 

7) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu w 2010 roku zrealizował 
następujące zadania, mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz jakości świadczenia usług: 

- podłączono wszystkie windy osobowe i towarowo-osobowe do systemu monitorowania pożaru, 

- przeprowadzono wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Sandomierzu akcję informacyjno – ulotkową 
pod hasłem „Dbasz o zdrowie – zadbaj o swoje mienie”, 

- uporządkowano teren Szpitala w sąsiedztwie lądowiska dla helikopterów oraz wykonano bieżący remont 
ogrodzenia terenu Szpitala, 

- przeszkolono pracowników i wykonano im badania do prac na wysokości celem likwidacji zagrożeń 
i poprawy bezpieczeństwa przy usuwaniu zalegającego na dachach śniegu oraz zwisających sopli i nawisów 
śnieżno – lodowych, 

- zamontowano dodatkowe oświetlenie przeszkodowe na dachu budynku przychodni w celu bezpiecznego 
lądowania i startowania helikopterów, 

- zlikwidowano przełomy w drogach komunikacyjnych, 

- poprawiono podejścia do budynków szpitalnych, 

- poprawiono obetonowania studzienek telekomunikacyjnych zlokalizowanych na drogach komunikacyjnych. 
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Realizując zadania przyjęte w harmonogramie wykonawczym w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom 
epidemiologicznym społeczeństwa powiatu sandomierskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w 2010 roku szczególną uwagę zwracał na: 

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

Zadaniem Inspekcji Sanitarnej w roku 2010 było m.in. zmniejszenie powstawania chorób zawodowych 
związanych z wykonywaną pracą. W minionym roku do zadań Inspekcji Sanitarnej między innymi należało: 

- prowadzenie nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3 w ramach realizacji Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

- 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, stosownych na terytorium Polski”, 

- prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na hałas 
i drgania mechaniczne, 

- nadzór nad warunkami pracy pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników 
biologicznych w archiwach. 

W bieżącym roku nadzorem objęto zakłady, w których występują czynniki o działaniu rakotwórczym 
i mutagennym oraz podmioty gospodarcze zajmujące się magazynowaniem i dystrybucją środków ochrony 
roślin. Przeprowadzone kontrole wykazały, że pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie, 
wyposażeni są w odzież roboczą i ochronną, zapoznani są z kartami charakterystyk substancji i preparatów 
chemicznych, oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikami badań czynników 
szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. 

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

Zadaniem priorytetowym organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2010 r. była jak w roku 
poprzednim 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 służyły jako źródło informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. 

W ramach monitoringu jakości wody organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobierają próbki wody do 
badań, wykonują badania wody, prowadzą wykazy: przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 
urządzeń wodociągowych, miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody, pozyskują 
od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wyniki badań jakości wody przeprowadzonych w ramach 
kontroli wewnętrznych, gromadzą, weryfikują, analizują i oceniają dane uzyskane w wyniku prowadzonego 
monitoringu jakości wody, przekazują dane monitoringowe do Świętokrzyskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, informują wójtów gmin i burmistrzów miast o jakości wody na 
nadzorowanym terenie (natychmiastowo w sytuacjach, gdy na podstawie sprawozdania z badań stwierdza 
się, że woda nie odpowiada wymaganym normom i może stanowić zagrożenie zdrowotne dla ludności). 

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia w roku 2010 badaniami jakości wody 
objęto 17 wodociągów, z których pobrano łącznie 186 próbek wody do badań laboratoryjnych, w tym 168 
próbek w ramach monitoringu kontrolnego (analizy laboratoryjne wykonane przez Oddział Laboratoryjny 
Pracownię Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu), 18 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 przeprowadzanych kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych 
zwracano uwagę na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów systemu zaopatrzenia w wodę, 
począwszy od ujęcia poprzez urządzenia do uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. 

W związku z załamaniem się warunków pogodowych w miesiącu maju 2010 r., Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Sandomierzu (mając na uwadze zwiększenie się ryzyka zagrożenia epidemicznego 
związanego z zalaniem bądź podtopieniem ujęć wody), wystosował w dniu 18 maja 2010 r. do 
administratorów wodociągów (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście, Urząd 
Miasta i Gminy w Koprzywnicy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład 
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Wodociągów i Kanalizacji w Sandomierzu, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Łoniowie z s. w Krowiej 
Górze Przedsiębiorstwo Wodociągowe, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikozach, Zakład Gospodarki 
Komunalnej Samborzec) pisma interwencyjne, w których udzielił następujących wskazówek: „w celu 
zapobieżenia szerzenia się epidemiom wodopochodnym w każdym przypadku zalania bądź podtopienia 
ujęcia wody należy bezwzględnie włączyć chlorowanie wody oraz sprawdzać jej jakość wykonanymi 
w ramach kontroli wewnętrznej badaniami laboratoryjnymi; podczas przeglądów technicznych studni, 
zbiorników magazynowych wody należy zwrócić uwagę na: szczelność szachtów oraz głowic studziennych, 
szczelność pokryw na włazach do szachtów i do zbiorników magazynowych wody oraz czy zachowane jest 
odpowiednie wyprofilowanie terenu strefy ochrony sanitarnej bezpośredniej ujęcia (spadek terenu od 
urządzeń służących do ujmowania, gromadzenia i przesyłania wody), w celu umożliwienia odpływu wód 
opadowych poza strefę; nie należy zostawiać odkopanych przewodów wodociągowych (np. po usunięciu 
awarii), aby zapobiec gromadzeniu się wód opadowych”. 

W 2010 r. badania wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzane były w wyznaczonych 98 punktach, 
rozmieszczonych równomiernie na całym obszarze zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. W niektórych 
wodociągach stwierdzono występowanie w wodzie podwyższonej mętności oraz zanieczyszczeń głównie 
azotanami, żelazem, manganem. Przekroczenia azotanów występowały w 2-ch wodociągach: Koprzywnica 
i Klimontów. 

Stanowi to poważny problem w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody, gdyż 
azotany należą do związków chemicznych znajdujących się na liście związków rakotwórczych, które uznaje 
się za niebezpieczne dla zdrowia ludzi (szczególnie dla niemowląt i osób starszych). W związku z tym 
w 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał na administratorów w/w 
wodociągów decyzje o przydatności wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa na okres 
trzech lat, pod warunkiem nie przekraczania maksymalnej wartości czasowego odstępstwa azotanów 70 mg 
NO3 /dm3 oraz podjęcia działań naprawczych doprowadzających jakość wody pod względem chemicznym 
do norm zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem (dopuszczalna wartość wg rozporządzenia 50 mg 
NO3 /dm3 ). Ze względu na realne zagrożenie zdrowotne tym rodzajem wody niezbędne jest wnikliwe 
monitorowanie zmian zawartości azotanów w wodzie w/w wodociągów i wychwytywanie trendów wzrostu 
tej substancji w celu podejmowania odpowiednio wcześnie działań naprawczych. Dlatego też z polecenia 
tutejszego Inspektora zwiększona została częstotliwość analiz laboratoryjnych w ramach kontroli 
wewnętrznej w 2010 r. z uwzględnieniem stężenia azotanów. Po przeanalizowaniu wyników badań 
stwierdzono poprawę jakości wody w Wodociągu Koprzywnica (tylko w pojedynczych wynikach 
stwierdzono niewielkie przekroczenia wartości azotanów). Poprawę jakości wody uzyskano na skutek 
wyłączenia z eksploatacji studni S-4, która najbardziej jest skażona azotanami. 

Niezadowalająca sytuacja utrzymuje się natomiast na Wodociągu Klimontów, zaopatrującym w wodę ok. 
3200 osób, w którym znacznie częściej i w większym stężeniu występowały w 2010 r. przekroczenia 
azotanów. Niepokojącym jest fakt, że występujące w nadmiernej ilości azotany w wodzie do spożycia przez 
ludzi mają tendencję zwyżkową. Powyższa sytuacja związana jest z uwarunkowaniami środowiskowymi 
(m.in. nieuregulowana gospodarka ściekowa w rejonie ujęć wody, teren okoliczny wykorzystywany 
rolniczo). 

Przekroczenia żelaza i manganu stwierdzono w 2 wodociągach: EXPOL Zakład Przetwórstwa Owocowo-
Warzywnego Nr 2 Dwikozy, Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o. o. Dwikozy. 
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał decyzje 
administracyjne o warunkowej przydatności wody do spożycia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla 
zdrowia konsumentów, do czasu realizacji działań naprawczych związanych z poprawą jakości wody, termin 
realizacji decyzji 2011 r. 

Przekroczenia żelaza i mętności występowały w 3 wodociągach: Wygoda, Czyżów Szlachecki gmina 
Zawichost i Góry Wysokie gmina Dwikozy. Na w/w urządzenia wodociągowe również wydano decyzje 
administracyjne o warunkowej przydatności wody do spożycia. 

Odnotowano problemy związane z chwilowym pogorszeniem się jakości wody pod wzg. 
mikrobiologicznym. Na podstawie kontroli terenowo-laboratoryjnych ustalono, iż skażenia mikrobiologiczne 
były spowodowane niewłaściwą eksploatacją urządzeń wodociągowych. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne 
stwierdzono w 8 wodociągach, w punktach wytypowanych do monitoringu jakości wody, tj.: 

- Wodociąg Samborzec-Szewce , odbiorca usług - Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach, 
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- Wodociąg Klimontów , odbiorca usług - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. 
Żeromskiego 30, 

- Wodociąg Koprzywnica , zdrój uliczny Koprzywnica, ul. 11 Listopada, 

- Wodociąg Wygoda , Hydrofornia, 

- Wodociąg Łoniów - Zawidza , odbiorca usług - Zajazd „Pod Dębami” w msc. Zawidza, 

- Wodociąg Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach , odbiorca usług - biuro Spółdzielni, 

- Wodociąg Romanówka , odbiorca usług - mieszkanie prywatne w msc. Romanówka 13, 

- Wodociąg Sandomierz , odbiorca usług - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” 
Sandomierz, ul. Portowa 30. 

Stwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne w w/w wodociągach były krótkotrwałe, podjęte działania 
przez administratorów (włączenie chlorowania wody bądź przeprowadzenie dezynfekcji sieci wodociągowej 
miejscowo) były w pełni skuteczne, a przeprowadzone badania kontrolne nie wykazały nieprawidłowości. 

Tylko w jednym przypadku, ze względu na stwierdzone znaczne skażenie bakteriami grupy coli wody do 
spożycia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał decyzję administracyjną dot. 
unieruchomienia odcinka sieci wodociągowej Wodociągu Sandomierz, zaopatrującej w wodę NZOZ 
„Eskulap” Sandomierz, ul. Portowa 30 wraz z poleceniem podjęcia niezwłocznych działań naprawczych 
polegających na doprowadzeniu wody w w/w wodociągu pod względem mikrobiologicznym do warunków 
określonych w załączniku Nr 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W wyniku 
podjęcia bezzwłocznych czynności ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej (poinformowaniu ludności 
o złej jakości wody, wyegzekwowaniu podjęcia skutecznych działań naprawczych, ustaleniu przyczyny 
skażenia wody) ograniczono w znacznym stopniu możliwość wystąpienia chorób wodopochodnych wśród 
ludności. 

W przypadku stwierdzenia skażenia wody w wyniku prowadzonych badań laboratoryjnych 
(natychmiastowo po otrzymaniu sprawozdania z badań) są opracowywane stosowne komunikaty skierowane 
do konsumentów wody, które zawierają: dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów 
jakości wody oraz związane z nimi zagrożenia zdrowotne, informację o możliwości poprawy jakości wody 
przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów, informację o planowanych przez przedsiębiorstwo 
wodociągowe przedsięwzięciach naprawczych, zalecenia mające na celu minimalizowanie zagrożenia 
zdrowotnego. Powyższe komunikaty dostarczane są natychmiastowo producentom wody, burmistrzom bądź 
wójtom do rozpowszechnienia wśród ludności. Jednocześnie komunikaty te umieszczane są na stronie 
internetowej BIP WSSE Kielce Tablica ogłoszeń PSSE Sandomierz. 

Dla zwiększenia ochrony zdrowia konsumentów Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmowała również 
działania, podczas których nakładała obowiązek na producentów wody, systematycznego informowania 
wszystkich zainteresowanych o planowanych i nieplanowanych przerwach w dostawie wody 
spowodowanych awariami lub pogorszeniem się jej jakości (stwierdzonymi w wyniku prowadzonych 
kontroli wewnętrznych). 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 związku z zaistniałą sytuacją powodziową i koniecznością wykluczenia ryzyka zdrowotnego 
konsumentów wody, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadziły badania jakości wody na terenach 
objętych powodzią, ze szczególnym uwzględnieniem jej składu mikrobiologicznego. W ramach akcji 
„Powódź” pobieranie próbek wody rozpoczęto z Wodociągu Sandomierz w dniu 20.05.2010 r., a z 
Wodociągu Dwikozy – Winiary w dniu 09.06.2010 r. Pobrano do analizy laboratoryjnej (niezależnie od prób 
monitoringowych) dodatkowo 53 próbki wody z Wodociągu Sandomierz oraz 10 próbek wody z Wodociągu 
Dwikozy - Winiary. Również w ramach akcji „Powódź” badaniami jakości wody obejmowano indywidualne 
ujęcia wody (tzw. studnie przydomowe) na terenie miasta Sandomierza oraz Gminy Dwikozy. 

Badania te były przeprowadzane z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, osób poszkodowanych – 
właścicieli studni (zgłoszenia telefoniczne bądź osobiste), jak również Urzędu Gminy w Dwikozach. Przy 
typowaniu studni indywidualnych do przeprowadzenia badań jakości wody kierowano się zasadą, że ujęcie 
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to jest jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę danego gospodarstwa domowego, zgodnie z pismem 
otrzymanym od Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Przebadano 16 
ujęć indywidualnych (10 na terenie Gminy Dwikozy, 6 na terenie Sandomierza). Liczba przypadków 
niespełniających przez wodę wymagań jakościowych - 16. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Sandomierzu podjął następujące czynności – przekazał wyniki badania oraz 
wystosował pisma do Burmistrza Miasta Sandomierza i Wójta Gminy Dwikozy, w których zinterpretował 
sprawozdania z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, podkreślając stopień szkodliwości stwierdzonych 
w ponadnormatywnej ilości parametrów mikrobiologicznych i chemicznych - azotanów. Z uwagi na fakt, iż 
w miejscowościach poszkodowanych podczas powodzi, znajdują się wodociągi sieciowe objęte 
monitoringiem jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wnioskował o jak 
najszybsze umożliwienie wykonania indywidualnych przyłączy przez właścicieli posesji, które korzystają 
z przydomowych ujęć wody, jako jedynych źródeł zaopatrzenia w wodę do spożycia. 

W 2010 r. kontynuowano badania wody ciepłej użytkowej w kierunku wykrywania obecności bakterii 
z rodzaju Legionella , w związku z wprowadzeniem przepisów związanych z ograniczeniem potencjalnych 
zagrożeń epidemiologicznych wywoływanych przez te bakterie. Legionella wywołująca u człowieka 
tzw. legionellozę , obejmuje 50 gatunków, 70 serotypów bakterii. Dominującymi gatunkami 
odpowiedzialnymi za wywołanie legionellozy są: Legionella pneumophila , a w mniejszym 
stopniu Legionella micdadei i Legionella longbeache . Ze względu na zagrożenie, jakie niesie dla zdrowia 
skażenie bakteriami Legionella zwraca się obecnie dużą uwagę na występowanie tych bakterii w instalacjach 
ciepłej wody i możliwość infekcji spowodowanej korzystaniem z natrysków wodnych, pryszniców, 
perlatorów, itp. Do zakażenia bakteriami Legionella dochodzi na skutek wdychania skażonego aerozolu 
powietrzno-wodnego lub powietrzno-pyłowego. Do groźnych w skutkach zakażeń dochodzi tam, gdzie 
występują podstawowe czynniki zwiększające ryzyko infekcji: znacznie podwyższona koncentracja 
bakterii Legionella , np. w instalacjach ciepłej wody i klimatyzacji, w stosunku do koncentracji występującej 
w środowisku naturalnym, możliwość przeniesienia poprzez inhalację, obniżona odporność osób narażonych 
na infekcję. 

W okresie sprawozdawczym nadzorem sanitarnym objęto 15 obiektów użyteczności publicznej, w których 
dokonano badań laboratoryjnych na obecność bakterii Legionella sp ., (3 hotele, 3 motele, 6 obiektów, 
w których świadczone są usługi hotelarskie, 1 internat, 1 dom studenta, 1 zakład opiekuńczo-leczniczy). 
Wyniki przeprowadzonych badań w w/w obiektach były zadowalające. Tylko w jednym przypadku 
stwierdzono ponadnormatywną ilość pałeczek Legionella sp . w Hotelu „Basztowy’ w Sandomierzu, 
administrowanym przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wyegzekwował poprawę jakości wody ciepłej pod 
względem mikrobiologicznym w w/w obiekcie. Podjęte przez administrację hotelu natychmiastowe działania 
naprawcze były w pełni skuteczne, co potwierdzono wynikiem badania jakości wody ciepłej, 
przeprowadzonym w ramach kontroli wewnętrznej (woda nie uległa zakwestionowaniu – w badanej próbce 
nie stwierdzono obecności pałeczek Legionella sp.). 

c) Ocena jakości zdrowotnej środków spożywczych, warunków produkcji i obrotu oraz sposobu żywienia. 

Do badań laboratoryjnych w celu oceny jakości zdrowotnej produkowanych i znajdujących się w obrocie 
środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością pobrano 
w 2010 roku 156 prób, w tym 98 do badań mikrobiologicznych. Ponadto pobrano 7 prób wymazów 
sanitarnych z naczyń, sprzętu produkcyjnego i rąk pracowników stołówek do badań mikrobiologicznych, 
1 próbę całodziennej racji pokarmowej w przedszkolu i 1 próbę – posiłek jednodaniowy w gimnazjum do 
oceny wartości energetycznej, odżywczej i zawartości soli. Ponadto do badań laboratoryjnych w kierunku 
obecności substancji psychoaktywnych pobrano 29 prób tzw. ,,dopalaczy”. 

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością badane były w zakresie migracji globalnej 
i migracji specyficznej . Zakwestionowaniu uległa 1 próba z uwagi na nieprawidłowe parametry 
mikrobiologiczne. W pobranych do badań próbach ,,dopalaczy” stwierdzono obecność substancji 
psychoaktywnych. 

Liczba kwestionowanych prób żywności i materiałów do kontaktu z żywnością kształtuje się na bardzo 
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 590 kontroli sanitarnych i sprawdzających. 
W sezonie turystycznym nasilono działania kontrolne w odniesieniu do obiektów zlokalizowanych 
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w miejscowościach turystycznych, przy głównych drogach komunikacyjnych, na stacjach paliw i na 
dworcach. Kontrolami objęte były również miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W okresie powodzi przeprowadzano kontrole w miejscach produkcji i wydawania posiłków dla 
powodzian i służb ratowniczych oraz miejscach gromadzenia i dystrybucji żywności pochodzącej z darów. 
Kontrolowano również obiekty żywnościowo - żywieniowe objęte powodzią i wznawiające działalność po 
przeprowadzonych remontach. 

We współpracy z Policją podejmowano działania mające na celu unieruchomienie funkcjonującego 
w Sandomierzu sklepu z ,,dopalaczami” i odebranie znajdujących się w sprzedaży produktów 
niebezpiecznych dla zdrowia. 

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, materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o nieprawidłowej jakości zdrowotnej. 

Rozpatrzono 27 interwencji klientów dotyczących: wprowadzania do obrotu środków spożywczych 
przeterminowanych i o zmienionych cechach organoleptycznych, nieprawidłowych warunków 
przechowywania artykułów spożywczych, złego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, sprzętu oraz 
otoczenia obiektów handlowych i nieprzestrzegania zasad higieny przez sprzedawców. Trzynaście 
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 2010 Inspekcja Sanitarna kontynuowała na terenie powiatu nadzór nad realizacją obowiązującego 
Programu Szczepień Ochronnych. W ramach bieżącego nadzoru nad realizacją obowiązkowych szczepień 
we wszystkich publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich oraz 
placówkach wykonujących szczepienia kontrolowano wykonawstwo szczepień ochronnych. 

Szczególny nadzór sprawowano nad sposobem przechowywania i transportowania preparatów 
szczepionkowych (w celu zapewnienia skuteczności szczepień jak również ich bezpieczeństwa zarówno 
przechowywanie jak i transport szczepionek powinien odbywać się w odpowiedniej temperaturze). 

W związku z wystąpieniem powodzi w roku 2010 na terenie powiatu prowadzono szczepienia anatoksyną 
tężcową (ponarażeniowo) osób biorących udział w akcji ratunkowej oraz osób poszkodowanych w powodzi. 
Z uwagi na konieczność uodpornienia przeciwko tężcowi osób biorących udział w akcji ratowniczej 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu poinformował Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu, 
Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu, iż podległe im służby biorące udział w akcji ratowniczej 
powinny być uodpornione przeciwko tężcowi. Szczepienia prowadzone były w punktach szczepień 
zlokalizowanych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym SPZZOZ Sandomierz poza NZOZ Familia, który jest zlokalizowany na terenie objętym falą 
powodziową. Dodatkowo szczepienia prowadził NZOZ MSWiA w Kielcach Ambulatorium w Sandomierzu 
oraz Ambulatorium z Izbą Chorych - Jednostka Wojskowa w Sandomierzu. 

W okresie od 20.05.2010 r. do 16.09.2010 r. zaszczepiono ogółem anatoksyną tężcową TT – 3551 osób 
i anatoksyną tężcowo – błoniczą Td – 438 osób. Nie prowadzono szczepień szczepionkami durowo - 
tężcowymi oraz (p/WZW typu A i typu B). 

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 2010 r. wpłynęło do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu z terenu powiatu 
sandomierskiego 361 zgłoszeń chorób zakaźnych i 158 podejrzeń chorób zakaźnych. Sytuacja 
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epidemiologiczna chorób zakaźnych przedstawiała się korzystnie w stosunku do roku 2009 r. i lat 
poprzednich. 

Nie wystąpiły w 2010 r. na terenie powiatu sandomierskiego: zbiorowe zatrucia pokarmowe, szczególnie 
niebezpieczne odmiany grypy, przypadki choroby meningokokowej i legionelozy, wirusowe zapalenie 
wątroby typu A, postaci ostre wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Zmniejszyła się w stosunku do 
2009 r. ilość przypadków: salmonelozy, biegunki u dzieci do lat 2, bakteryjnych i wirusowych zakażeń 
jelitowych, płonicy, przewlekłego WZW typu B, świnki, różyczki, ospy wietrznej. Zmniejszyła się też ilość 
osób szczepionych przeciwko wściekliźnie (pokąsanych przez zwierzęta). Nieznacznemu pogorszeniu, 
w stosunku do roku ubiegłego, uległa sytuacja w zakresie: wirusowego zapalenia wątroby typu C postać 
przewlekła, krztuśca, boreliozy oraz zapalenia opon mózgowych i mózgu. Po sześcioletniej przerwie 
w występowaniu ostrych postaci wirusowego zapalenia wątroby, zarejestrowano 1 zachorowanie na postać 
ostrą nieokreślonego w z w . 

W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych (w tym wirusowego zapalenia 
wątroby) w 2010 r. kontynuowano nadzór nad jakością procesów dezynfekcji i sterylizacji wielorazowego 
sprzętu medycznego. W omawianym okresie przeprowadzano 127 kontroli sanitarnych obiektów ochrony 
zdrowia, sprawdzono 68 cykli sterylizacji w urządzeniach do wyjaławiania narzędzi oraz sprzętu 
medycznego wielorazowego użytku oraz przeprowadzono kontrole postępowania z odpadami medycznymi. 
Szczególną uwagę zwracano na profilaktykę zakażeń zakładowych poprzez nadzór nad przestrzeganiem 
procedur higieniczno-sanitarnych w placówkach ochrony zdrowia. W 2010 r. zarejestrowano 8 przypadków 
przewlekłego wzw (1 przyp. typu B, 7 przyp. typu C) i 1 przypadek nieokreślonego WZW postać ostra. 

Działania przeciwepidemiczne w ramach zwalczania skutków powodzi, która wystąpiła na terenie powiatu 
sandomierskiego w miesiącach maj - czerwiec 2010 r.: 

- na stronie internetowej PSSE zamieszczono dla powodzian materiały informacyjne nt. sprzątania, 
dezynfekcji, postępowania z żywnością, podjęcia immunoprofilaktyki tężca u ratowników i powodzian 
(szczepień ponarażeniowych), 

- prowadzono codzienną ocenę sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów objętych powodzią i podtopieniami. Zarejestrowano 17 przypadków schorzeń 
szerzących się drogą pokarmową i 22 przyp. pokąsań przez zwierzęta, 

- sporządzono listę obiektów zgłoszonych do dezynfekcji wielkopowierzchniowej (planowanej do 
wykonania przez wojska chemiczne) i przekazano do Urzędu Miasta w Sandomierzu oraz PCZK, 

- nadzorowano akcję szczepień przeciwtężcowych wśród ratowników i powodzian, przekazywano na 
bieżąco do WSSE w Kielcach dane dotyczące ilości szczepionki przeciwtężcowej wydawanej punktom 
szczepień do uodpornienia ponarażeniowego, 

- przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne w 39 przypadkach stwierdzonych chorób zakaźnych 
i podejrzeń chorób zakaźnych (pokąsania przez zwierzęta, choroby szerzące się drogą pokarmową) na 
terenach powodziowych, 

- skontrolowano miejsca ewakuacji powodzian, 

- pracownicy brali udział w zaopatrzeniu PSSE w Sandomierzu i dystrybucji szczepionek oraz środków 
dezynfekcyjnych (dezynfekcji poddanych zostało 782 domy i 26 instytucji), chloraminy, 245 kg wapna 
chlorowanego innych środków przekazanych przez darczyńców – Elusept, Desderman, Sensiva rękawic 
gumowych, powielaniu oraz dystrybucji materiałów informacyjnych nt. sprzątania, dezynfekcji, 
postępowania z wodą do picia i na potrzeby gospodarcze, jak również z żywnością i szczepień 
przeciwtężcowych ponarażeniowych, dyżurach w PSSE w godzinach popołudniowych oraz w wolne dni, 
dyżurach pod telefonem alarmowym, porcjowaniu środków dezynfekcyjnych na potrzeby powodzian. 

f) Organizowanie badań profilaktycznych w zakresie mikrobiologii i parazytologii. 

W 2010 r. wykonano badania 132 próbek żywności w ramach kontroli urzędowej i monitoringu. Próbki 
badano w dwóch kierunkach: mikrobiologia i znakowanie. W zakresie mikrobiologii próbki badano na 
wykrywanie bakterii chorobotwórczych takich jak: Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus 
aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli . Niektóre próbki badano również w kierunku wykrywania bakterii 
wskaźnikowych takich jak: bakterie z grupy coli, pleśnie, drożdże, ogólna liczba drobnoustrojów, obecność 
i liczba Enterobacteriaceae . Do badań pobierano próbki krajowe oraz próbki pochodzące z importu. 
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Ponadto w ramach akcji powodziowej przebadano 2 próbki zbóż i 2 próbki paszy z zalanego obiektu, 
w związku z faktem wykorzystania tych produktów jako nawóz. Badania wykonano w kierunku Salmonella 
i liczby Escherichia coli. W badanym zakresie uzyskano zadawalające wyniki. W związku z podejrzeniem 
zatrucia pokarmowego na terenie stołówki, gdzie przebywali mieszkańcy z zalanych terenów przebadano 
9 próbek żywnościowych i 8 próbek wymazów sanitarnych. 

W ramach badań profilaktycznych do książeczki zdrowia w kierunku 
nosicielstwa Salmonella i Shigella wykonano 3211 badań. Ponadto od osób chorych wykonano 213 badań 
w kierunku Salmonella i Shigella, w tym 117 badań u dzieci do lat 2 w kierunku Proteus, Klebsiella, 
Pseudomonas,Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Citrobacter, Enterobacter i inne. Wykonano również 
302 badań od osób ze styczności ze źródłem zakażenia, ozdrowieńców i nosicieli 
w kierunku Salmonella i Shigella . W Pracowni Bakteriologii wykonano ponadto 253 badania skuteczności 
sterylizacji urządzeń sterylizujących stosowanych w obiektach służby zdrowia. 

Wykonano badania 576 próbek wody do spożycia, wody w basenach kąpielowych, naturalnych wód 
butelkowanych, wody powierzchniowej wykorzystywanej jako kąpielisko, ciepłej wody ze szpitali i domów 
opieki społecznej, wody pobranej do badania w ramach akcja powódź. Badania prowadzono w zakresie 
analiz chemicznych (twardość, amoniak, azotyny, azotany, żelazo, mangan) oraz fizycznych (mętność, 
barwa, zapach, smak, pH, przewodność, BZT5 i tlen rozpuszczony). Pod względem mikrobiologicznym 
sprawdzano parametry takie jak: ogólna liczba bakterii w 22°C i 36°C, bakteri z grupy coli, E. coli, 
Enterokoki kałowe, gronkowce koagulazododatnie, clostridia redukujące siarczyny, Salmonella, 
Pseudomonas aeruginosa, Legionella . Na terenie powiatu sandomierskiego przebadano z wodociągów 
w ramach akcji powódź mikrobiologicznie 63 próbki oraz fizykochemicznie 5 próbek wody. Z zalanych 
terenów powiatu sandomierskiego badano również 16 studni. Badano parametry mikrobiologiczne 
i fizykochemiczne. 

Jakość zdrowotna środków spożywczych pobranych do badań w ramach kontroli urzędowej i monitoringu 
pozostaje na zadowalającym poziomie. Nie zakwestionowano żadnej próbki. W próbkach pobranych 
w ramach podejrzenia zatrucia wykryto na niewielkim poziomie gronkowce koagulazododatnie, Listeria 
monocytogenes oraz obecność bakterii z grupy coli i obecność gronkowców chorobotwórczych. W zakresie 
oceny jakości wody próbek badanych w ramach kontroli urzędowej sporadycznie kwestionowano próbki za 
przekroczenie liczby bakterii z grupy coli, paciorkowców kałowych, Legionella oraz za przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu żelaza, mętności, azotanów, manganu. W zakresie oceny jakości wody 
z wodociągów pobranej w ramach akcja powódź sporadycznie pojawiły się przekroczenia liczby bakterii 
z grupy coli, liczby Escherichia coli i paciorkowców kałowych. W zakresie oceny jakości wody ze studni 
znacząca większość próbek wykazywała przekroczenia liczby bakterii z grupy coli, Escherichia coli , 
paciorkowców kałowych, mętności, zapachu, azotanów, barwy, amoniaku, żelaza, azotynów. 

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 258 ognisk chorób zakaźnych i podejrzeń chorób 
zakaźnych. W związku z tym: 

- skierowano pod nadzór lekarsko-pielęgniarski 9 środowisk domowych osób zakażonych wirusami WZW 
oraz 2 środowiska domowe osób chorych na krztusiec. 

- wykonano w ramach nadzoru 73 badania kontrolne u osób po przebytej salmonelozie lub wykrytym 
nosicielstwie pałeczek Salmonella oraz u osób podejrzanych o zakażenie z kontaktu, nadzorowano 
szczepienia przeciwko wściekliźnie 38 osób pokąsanych przez zwierzęta nieznane. Wystosowano 138 
wystąpień do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu w sprawie objęcia obserwacją 
weterynaryjną w kierunku wścieklizny zwierząt, które spowodowały zranienia u ludzi. 

Aby eliminować jakiekolwiek ogniska zagrożenia wścieklizną, Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w 2010 roku przeprowadził dwukrotne szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących, a także 
zaszczepiono przeciwko tej chorobie 5605 sztuk psów i 22 koty. W związku z pogryzieniami ludzi 
przeprowadzono 132 obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny. Poddano badaniom monitoringowym 12 
sztuk lisów po odstrzeleniu celem określenia stopnia przyjęcia szczepionki oraz skuteczności szczepienia. 
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Przeprowadzono dochodzenie epizootyczne i pobrano materiał do badań w 3-ch przypadkach podejrzenia 
zwierząt o wściekliznę - u wszystkich badaniami laboratoryjnymi wykluczono obecność wirusa wścieklizny. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2010 roku na obszarze naszego powiatu nie zanotowano ani jednego 
ogniska tej choroby. 

W 2010 roku badaniami kontrolnymi objęto1 /3 pogłowia bydła z terenu powiatu w kierunku: 

- gruźlicy - 1779 sztuk bydła w 645 stadach , 

- białaczki - 1033 sztuk bydła w 644 stadach, 

- brucelozy - 1204 sztuk bydła w 644 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 2010 w powiecie sandomierskim 
zgłoszono do utylizacji 48 sztuk bydła, w tym 32 podlegały badaniom na BSE. U wszystkich badanych 
sztuk stwierdzono wynik negatywny, 

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

W 2010 r. nie stwierdzono przypadków grypy ptaków w Polsce. 

W 2010 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 stada 
trzody chlewnej świń zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Do chwili obecnej na terenie 
powiatu sandomierskiego przeprowadzono trzy próbkobrania oraz rozpoczęto monitoring: 

- I akcja - 242 sztuk prób w 49 gospodarstwach, 

- II akcja - 459 sztuk prób w 103 gospodarstwach, 

- III akcja - 291 sztuk prób w 82 gospodarstwach. 

Ogółem uwolniono od tej jednostki 292 gospodarstwa prowadzące tucz trzody chlewnej, gospodarstwa 
zarodowe bądź gospodarstwa o pełnym cyklu produkcyjnym. W 2011 roku kontynuowany będzie 
monitoring choroby Aujeszkyego zgodnie z programem. 

h) Prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w kierunku zapobiegania występowaniu chorób 
zakaźnych. 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z powodzią przekazano drogą elektroniczną 
informacje dotyczące: zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych dla powodzian, postępowania 
z żywnością, postępowania sanitarnego z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po powodzi, informację 
o wodzie do picia do: władz samorządowych z terenu powiatu sandomierskiego, lokalnych mediów – do 
Redakcji „Echo Dnia”, Redakcji Radio Leliwa, Telewizji Internetowej Sandomierz, Redakcji „Tygodnika 
Nadwiślańskiego”, Redakcji „Diecezja Sandomierska w Internecie”, Redakcji „Gościa Niedzielnego”, 
publicznych i niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu powiatu sandomierskiego, Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Sandomierzu. 

W celu dotarcia do jak najszerszej grupy społeczeństwa nawiązano współpracę z Kurią Diecezjalną 
w Sandomierzu celem odczytania komunikatu podczas mszy świętych oraz zamieszczono ulotkę (Informacja 
dla powodzian) na tablicach ogłoszeń w kościołach na terenie powiatu sandomierskiego. Ponadto w/w 
informacje w dniu 25.05.2010 r. zamieszczono na Stronie internetowej http://pssesandomierz.pis.gov.pl/ 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu. 

i) Inicjowanie działalności oświatowo-zdrowotnej. 

W 2010 roku głównym kierunkiem działalności oświatowo – zdrowotnej było promowanie zdrowego 
stylu życia oraz koordynowanie programów polityki zdrowotnej państwa (zapobieganie nadwadze, otyłości, 
chorobom przewlekłym i nowotworom oraz następstw palenia tytoniu). 
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W związku z zaobserwowanym spadkiem wykonywanych szczepień ochronnych u dzieci Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu zwrócił się z prośbą do Publicznych i Niepublicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu powiatu sandomierskiego o przypominanie rodzicom/opiekunom 
dzieci, że szczepienia ochronne są obowiązkowe i bezpłatne, oraz że są najlepszą bronią w zapobieganiu 
i zwalczaniu chorób zakaźnych. W załączeniu przesłano ulotkę nt. szczepień ochronnych skierowaną do 
rodziców/opiekunów dzieci opracowaną w PSSE w Sandomierzu. 

Światowy Dzień Zdrowia odbył się pod hasłem „Człowiek i Miasto”. W dniu 16 kwietnia dla 
pracowników PSSE w Sandomierzu odbył się pokaz I-ej pomocy prezentowany przez Grupę Ratownictwa 
Medycznego przy PCK w Sandomierzu, w którym wzięło udział 55 pracowników. Pracownicy PSSE pod 
okiem ratowników mogli przećwiczyć na fantomie sposoby udzielania I-ej pomocy. 

W dniu 26 kwietnia odbyły się 2 pogadanki przeprowadzone przez Panią Jadwigę Zapała ze 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii nt: Zdrowego stylu życia i profilaktyki nowotworów . Spotkania 
z młodzieżą odbyły się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu oraz Bursie 
Szkolnej w Sandomierzu. 

W dniu 30 kwietnia w Ośrodku Akcji Kulturalnej w Sandomierzu odbył się etap powiatowy V 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu . Honorowy patronat sprawował Starosta Sandomierski. 
Nagrody dla uczestników zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. Ponadto dzieci 
przedszkolne z przedszkola nr 6 i 7 poza konkursem prezentowały piosenki, co znacznie uświetniło etap 
powiatowy V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Komisja oceniała utwory wokalno – 
muzyczne biorąc pod uwagę: treści prozdrowotne, umiejętności wokalne, walory artystyczne (dobór muzyki, 
choreografia, stroje). Laureaci I miejsca w kategorii Szkoła Podstawowa reprezentowali powiat sandomierski 
w etapie wojewódzkim konkursu w dniu 21 maja 2010 roku. Szkoła Podstawowa w Gierlachowie im. 
Kornela Makuszyńskiego zdobyła III miejsce w etapie wojewódzkim „V Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki o Zdrowiu” wykonując piosenkę pt:„GIMNASTYCZNA WYLICZANKA”. 

W ramach interwencji nieprogramowej „Zdrowe Wakacje - 2010" przekazano do placówek wypoczynku 
letniego broszurę „Przeżyj zdrowo swoje wakacje”. Prowadzono działania informacyjno - edukacyjne dot. 
szkodliwości promieniowania ultrafioletowego. W PSSE w Sandomierzu opracowano ulotkę pt. „Skutki 
zdrowotne wynikające z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego". Ulotkę przekazano w formie 
elektronicznej do urzędów miast i gmin oraz szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011. Ponadto 
ulotkę przekazano uczestnikom wypoczynku letniego. 

W miesiącu lipcu przeprowadzano dystrybucję ulotek i plakatów dotyczących higieny jamy ustnej 
w ramach programu „Radosny Uśmiech - Radosna Przyszłość” do Zakładów Opieki Zdrowotnej i Poradni na 
terenie powiatu sandomierskiego. 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sandomierzu w 2010 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” oraz programy „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie 
pal przy mnie proszę” w szkołach podstawowych i gimnazjach. Realizowano założenia kampanii 
antytytoniowej od 15 listopada 2010 „Polska wolna od dymu tytoniowego”, prowadzono obchody 
„Światowego Dnia bez Tytoniu” oraz akcji „Rzuć palenie razem z nami”. 

Profilaktyka HIV/AIDS realizowana była w ramach „Krajowego Programu Zwalczania AIDS 
i Zapobiegania Zakażeniom HIV”– obejmowała działania kampanii „Wróć bez HIV” oraz kampanii 
„Wiedza ratuje życie”, w ramach których przekazywano materiały edukacyjne (ulotki i plakaty) do szerokiej 
społeczności powiatu sandomierskiego. Obchody „Światowego Dnia AIDS” uświetniono spotkaniem 
edukacyjnym dla młodzieży. W dniu 1 grudnia w Bursie Szkolnej w Sandomierzu odbyło się spotkanie 
edukacyjne dla młodzieży, którego celem było przedstawienie najważniejszych faktów o HIV i AIDS ze 
szczególnym naciskiem na zachowania ryzykowne. 

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 
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narkomanią, radzenia sobie ze stresem, trudnościami, przemocy rówieśniczej i w rodzinie, a także zagrożenia 
sektami. Dzięki zrozumieniu wielu instytucji, organizacji społecznych i samego społeczeństwa było możliwe 
osiągnięcie założonych celów. Ponadto w realizacji tego programu wiele uwagi, działań i poczynań inwestycyjnych 
ukierunkowano na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, sanitarnego 
i weterynaryjnego powiatu sandomierskiego. Należy podkreślić, że na wypadek zaistnienia jakiegokolwiek 
zagrożenia i ewentualnie powstałych klęsk żywiołowych, organizacją i koordynacją działań ratowniczych zajmuje 
się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

 

Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 

Stanisław Masternak


