
SPRAWOZDANIE NR 1
STAROSTY SANDOMIERSKIEGO

z dnia 6 lutego 2013 r.

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 2012 rok. 

Na podstawie art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 
142 poz. 1592 z późn. zm.) Starosta Sandomierski składa sprawozdanie z działalności komisji za rok 2012.  

DZIAŁ I.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 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 
1/2011 Starosty Sandomierskiego z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.  

Zgodnie z przyjętą zasadą pracy, posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbywały się 
w zależności od potrzeb. W 2012 roku zwołano 4 posiedzenia, i tak:  

1. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 24 lutego 2012 r., na którym Starosta Sandomierski 
poinformował, że z uwagi na potrzebę przedstawienia pod obrady pierwszej Sesji Rady Powiatu w roku 2012, 
sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją z realizacji Powiatowego 
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 
2011 rok, zaistniała konieczność przygotowania tych materiałów. Należy nadmienić, że wszystkie instytucje 
przysłały obszerne pisemne informacje o podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego. Pan Łukawski po analizie nadesłanych materiałów, przygotował 
sprawozdanie za 2011 rok, a następnie szczegółowo zreferował zagadnienia jakie zostały zawarte 
w przygotowanym sprawozdaniu wraz z uwzględnieniem najważniejszych podejmowanych działań i efektów 
jakie uzyskano w tym względzie. Po wysłuchaniu informacji oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji, a także 
po wysłuchaniu wyjaśnień, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie zaakceptowali 
przedstawione sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok wraz z informacją 
o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 
i Porządku Publicznego”.  

2. Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się 21 sierpnia 2012 roku. Pierwszym 
z omawianych tematów była "Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przedstawiciel 
Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu w swoim wystąpieniu szczegółowo omówił stan bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, a w szczególności wybrane elementy pracy pionu prewencji, bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym i efektywność w służbie policjantów ruchu drogowego  . 
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Kolejnym tematem była "Informacja o aktualnym stanie bezpieczeństwa pożarowego". Zastępca 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu przedstawił informację na temat 
rozmieszczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie, statystyki zdarzeń za I półrocze 2012 
roku, statystyki pożarów na terenie powiatu, statystyki miejscowych zagrożeń na terenie powiatu, udziału 
jednostek OSP z KSRG w zdarzeniach w I półroczu oraz statystyki miejscowych zagrożeń na terenie 
powiatu sandomierskiego po wystąpieniu silnych wiatrów, huraganów i tornad.  

Ostatnim z omawianych tematów był „Stan bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu 
sandomierskiego”. Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco monitoruje stan sanitarny powiatu. Ilość 
chorób zakaźnych była mniejsza niż w roku poprzednim. W związku z organizowaniem przez Polskę 
mistrzostw europy w piłkę nożną przez teren powiatu sandomierskiego przewijała się duża liczba ludzi, 
dlatego też szczególną uwagą objęte były punkty małej gastronomii. Po ich skontrolowaniu za niewłaściwy 
stan sanitarny nałożono 5 mandatów. Również stan obiektów, w których wypoczywają dzieci podczas 
wakacji był przedmiotem kontroli. Stwierdzono, że są one bezpieczne a ich warunki sanitarne nie budzą 
zastrzeżeń. Jedynie podczas badania wody na kąpielisku w Szymanowicach stwierdzono, że badana tam 
woda nie spełnia parametrów wody bezpiecznej. Związane to było z ulewnymi opadami deszczu, które 
wystąpiły przy zbiorniku wodnym i spływająca tam woda spowodowała zanieczyszczenie zbiornika. 
W związku z tym faktem na określony czas kąpielisko zostało zamknięte.  

3. Trzecie Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 20 listopada 2012 r. Pierwszym z omawianych tematów 
była „Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2012 roku. 
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu poinformował, że do dnia 31 
października 2012 r. na terenie powiatu sandomierskiego odnotowano 976 zdarzeń, z czego 495 to pożary. 
Najwięcej zdarzeń, bo aż 453 miało miejsce na terenie Miasta Sandomierz. Najgorszym miesiącem pod 
względem zdarzeń był marzec – odnotowano 392 wyjazdy. Spowodowane było to wypalaniem traw. 
Najczęstszą przyczyną ich powstawania były podpalenia. Następnie omawiając charakterystyczne zdarzenia 
nawiązał do wypadku, do jakiego doszło 26 maja 2012 r. na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Jasienica 
gm. Łoniów. Doszło tam do zderzenia autokaru z samochodem osobowym, wskutek czego 25 osób zostało 
rannych i 1 osoba zmarła.  

Kolejnym referującym była Skarbnik Powiatu, która przedstawiła, że w dziale Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa na 2013 rok jest zaplanowane 4 260 000 zł i są to środki przeznaczone na 
utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej tj. 4 123 000 zł, z czego 
3 532 000 zł są to wynagrodzenia i pochodne od nich. Świadczenia należne funkcjonariuszom – 229 000 zł 
oraz na zabezpieczenie wydatków statutowych 362 000 zł. Ponadto poinformowała, że zgodnie z ustawą 
o zarządzaniu kryzysowym, każdy samorząd ma obowiązek tworzyć rezerwę celową na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu 
i wynosi ona 137 000 zł. Projekt budżetu powiatu w zakresie, o którym mowa w art. 38a ustawy 
o samorządzie powiatowym ust. 1 pkt 1 został zaopiniowany pozytywnie.  

4. Ostatnie posiedzenie KBiP odbyło się w dniu 12 grudnia 2012 r. i zostało połączone z debatą dotyczącą 
bezpieczeństwa mieszkańców na terenie powiatu sandomierskiego. Komendant Powiatowy Policji 
w Sandomierzu poinformował, że ostatnia taka debata na terenie powiatu sandomierskiego miała miejsce 
w 2009 r. i zakończyła się wnioskami, które policja starała się wdrożyć w swoim działaniu. Komendant omówił 
jak Policja podeszła do wymienionych problemów oraz przedstawił cele debaty, tj: zdiagnozowanie potrzeb 
i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa, wymiana informacji o występujących 
zagrożeniach, wypracowanie wspólnych metod działania oraz przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia 
występujących zagrożeń, zaktywizowanie społeczności do tworzenia lokalnych koalicji na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa. Kontynuując swoje wystąpienie przedstawił strukturę działania policji na terenie powiatu 
sandomierskiego, omówił najczęstsze przestępstwa i wykroczenia oraz przedstawił działanie służb prewencji.  

Następnie rozwinęła się dyskusja, w której Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu poruszył problem 
bezpieczeństwa przy Orlikach i zwrócił się z prośbą o nasilenie patroli policji, ponieważ zgłaszane mu były 
incydenty kiedy to spożywany tam był alkohol. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego poinformował, że 
takim problemem powinna się zająć również straż miejska. Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu 
oznajmił, że odbywają się wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej, na których zwraca się uwagę na takie 
zachowania. Przedstawiciel Grupy Ratownictwa PCK zauważył, że poważnym problemem na terenie 
naszego powiatu są przepełnione busy, ponieważ gdyby doszło do wypadku byłby to wypadek mnogi, 
z którym ciężko by było się uporać. Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu poinformował, że 
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prowadzone są działania policji, które sprawdzają zarówno stan pojazdów jak i liczbę przewożonych w nich 
osób.  

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

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2012 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 2012 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, uzyskały bardzo dobre efekty 
w swojej pracy, i tak:  

1. Podstawowym założeniem sandomierskiej  policji  na rok 2012 było utrzymanie wysokiego poziomu 
społecznego poczucia bezpieczeństwa i wzrostu poziomu zaufania do Policji.  

Od lat sandomierscy policjanci starają się realizować oczekiwanie lokalnego społeczeństwa wyrażające 
się zapewnieniem m.in. poczucia bezpieczeństwa, ograniczaniem przestępczości monitorowaniem patologii 
społecznych. Ważnym elementem w działaniu Policji jest szukanie nowych rozwiązań. Na podstawie analiz 
dokonano reorganizacji Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, w wyniku której utworzony został 
Komisariat Policji w Dwikozach. Istotnymi czynnikami do podjęcia tej decyzji były własne, pozytywne 
doświadczenia wynikające z utworzenia we wcześniejszym okresie czasu Komisariatu Policji 
w Koprzywnicy. Na bieżąco analizowany był stan bezpieczeństwa, diagnozowane były zagrożenia i w 
zależności od potrzeb dysponowane były adekwatne siły i środki.  

Na rok 2012, na podstawie doświadczenia z lat ubiegłych Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu 
przyjęła do realizacji poniższe założenia:  

- utrzymanie dotychczasowego poziomu najbardziej dokuczliwej społecznie przestępczości,  

- poprawę skuteczności w wykrywaniu sprawców z jednoczesnym dążeniem do odzyskiwania skradzionego 
mienia zabezpieczenia składników majątkowych sprawców na poczet przyszłej kary,  

- ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz popełniających czyny karalne, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagrożeń związanych z przestępczością narkotykową,  

- eliminowanie negatywnych zachowań takich jak wandalizm, wybryki chuligańskie, a także występujących 
w ruchu drogowym zagrożeń (nietrzeźwi, piractwo drogowe),  

- zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez sportowych.  

Nie byłoby to możliwe bez wsparcia samorządów, instytucji samorządowych i państwowych.  

1) Informacja o przestępczości, dynamice i przyczynach zmian w przestępczości 

W 2012 roku na terenie powiatu sandomierskiego odnotowano znaczący spadek przestępstw 
kryminalnych, które w odczuciu społecznym zaliczyć należy do najbardziej uciążliwych. W większości 
tych przestępstw udało się również zwiększyć bądź utrzymać poziom wykrywalności wobec roku 
2011.  

Ogółem w 2012 roku wszczęto 1231 postępowań, tj. 26 mniej w porównaniu do roku 2011. 
Postępowań dotyczących przestępstw o charakterze kryminalnym wszczęto 586, tj. o 27 mniej niż 
w roku poprzednim. Postępowań o charakterze gospodarczym wszczęto 103, tj. o 4 więcej niż w roku 
2011. Na ogólną liczbę wszczęć składają się również wszczęcia dot. przestępstw komunikacyjnych, 
których w 2011 roku odnotowano 467, czyli o 13 mniej niż w roku poprzednim. Należy jednak 
zaznaczyć, że największą część wszczętych postępowań dot. przestępstw komunikacyjnych stanowią 
postępowania w sprawie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, których odnotowano 410.  

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 1167



W zakresie przestępczości stwierdzonej odnotowano w 2012 roku 1868 przestępstw (w roku 2011 
stwierdzono 1985 przestępstw), w tym 810 kryminalnych oraz 487 gospodarczych. Na uwagę zasługuje 
wzrost ujawnionych przestępstw o charakterze gospodarczym. Na wspomniany wzrost ogólnej liczby 
przestępstw wpłynął również znaczący wzrost liczby ujawnionych nietrzeźwych kierujących - 412.  

Zdecydowaną walkę sandomierska Policja kontynuowała również w zakresie  przestępczości 
narkotykowej  , ujawniając  87 przestępstw  zdefiniowanych w ustawie o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Większa liczba ujawnienia tego rodzaju przestępstw skutkowała zatrzymaniem 
i zabezpieczeniem znacznych ilości środków odurzających i psychoaktywnych, które nie trafiły na rynek 
jako oferowane do sprzedaży. Łącznie Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu zabezpieczyła 
w 2012 roku 9 gramów amfetaminy oraz 65 gramów suszu marihuany. Ponadto wykryto 6 plantacji 
konopi, na których łącznie znajdowało się 290 krzaków o wysokości od 0,5 do 3 metrów.  

Na podkreślenie dobrej pracy Policji zasługuje fakt, że w przypadku przestępstw szczególnie 
uciążliwych dla społeczeństwa, przy spadku ich ilości poprawiono wykrywalność. I tak w przypadku 
kradzieży cudzej rzeczy nastąpił wzrost wykrywalności z 53,5% w roku 2011 do 58,9% w roku 2012, 
w kategorii kradzież z włamaniem z 41% do 56,1%, w kategorii uszczerbek na zdrowiu z 94,6% do 
100%, w kategorii uszkodzenie mienia z 57,7% do 73,3%.  

W 2012 roku ustalono ogółem  1055  sprawców, z czego  84  to osoby nieletnie. Ponadto w wielu 
sprawach sprawcy zatrzymywani byli na gorącym uczynku. Świadczy to o wysokiej efektywności 
pełnionych służb zewnętrznych i przekazywaniu społeczeństwu jasnego sygnału o nieuchronności 
i natychmiastowości poniesienia kary.  

W 2012 roku zatrzymano również  54  osoby poszukiwane na podstawie listów gończych, nakazów 
doprowadzenia do zakładów karnych i aresztów śledczych oraz w celu ustalenia miejsca pobytu, 
uniemożliwiając tym samym ewentualne dalsze popełnianie przez nie przestępstw i dając 
przeświadczenie o nieuchronności odbycia kary pozbawienia wolności określonej przez Sąd.  Jako 
jedna z czterech jednostek garnizonu świętokrzyskiego KPP Sandomierz osiągnęła miernik 
Komendanta Głównego Policji w zakresie poszukiwań na poziomie 0,94. 

2) Efektywność służby prewencyjnej 

Na przestrzeni 2012 r. Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu wystawiła łącznie  12649  służb 
zewnętrznych. Średnio codziennie do służby kierowano 35 funkcjonariuszy, którzy w ramach służb 
zewnętrznych realizowali swoje zadania na terenie całego powiatu. Na terenie Sandomierza wykonano 
łącznie  5876  służb zewnętrznych, natomiast w pozostałej części powiatu  6773  służb.  

W przeważającej mierze policjanci pionu prewencji realizowali zdania w ramach patroli 
zmotoryzowanych, część służb pełnili w ramach patroli pieszych. Tego rodzaju służb wykonano łącznie 
1649. Ponadto Policja realizowała swoje zadania wspólnie z innymi służbami, tj. 58 służb wspólnie ze 
Strażą Miejską. Inną formą pełnienia służby przez funkcjonariuszy prewencji KPP Sandomierz w roku 
2012 były służba w patrolach rowerowych – wystawiono 22 takie służby. Widok funkcjonariusza 
pełniącego ten rodzaj służby jest bardzo pozytywnie postrzegany ze strony społeczności lokalnej, jest 
również bardzo skutecznym sposobem pełnienia służby. Specyfika tej służby to szybkie i sprawne 
przemieszczanie się w różne miejsca rejonu, również w te, które z uwagi na ograniczenia urbanistyczne 
dojazd pojazdem jest niemożliwy.  

Jednym z głównych czynników wpływających na sposób pełnienia służby zewnętrznej przez 
policjantów prewencji jest ilość i rodzaj zgłoszeń od obywateli.  

W roku 2012 przyjęto  12470  zgłoszeń, na podstawie których podejmowane były interwencje 
policyjne. Bardzo ważnym czynnikiem był również czas jaki potrzebowały służby policji na podjęcie 
czynności na miejscu zdarzenia od chwili zgłoszenia. Średni czas reakcji na zdarzenie wynosił na terenie 
miasta Sandomierz – 6 min 37 sek., na terenie pozamiejskim – 11 min 31 sek.  

3) Zabezpieczenie imprez plenerowych, sportowych 

Policja sandomierska podejmowała także czynności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego podczas imprez sportowych i kulturalnych. Łącznie zabezpieczono  52 imprezy,  w 
zabezpieczeniu udział wzięło  359 funkcjonariuszy. 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 1167



Dużą uwagę przykładano do zabezpieczenia imprez sportowych, zwłaszcza meczów piłki nożnej 
zarówno tych odbywających się na terenie miasta Sandomierz, jak również i na terenie powiatu. Ponadto 
Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu zabezpieczała przejazdy kibiców przez rejon naszego 
powiatu.  

4) Represjonowanie wykroczeń 

W 2012 r na terenie powiatu sandomierskiego ujawniono łącznie  9079  wykroczeń, w stosunku do 
roku ubiegłego było to o  1798  wykroczeń więcej.  

Jednym z podstawowych zadań policjantów prewencji jest eliminowanie niebezpiecznych zachowań 
takich jak wandalizm, wybryki chuligańskie, zagrożenia w ruchu drogowym, popełniane w miejscu 
publicznym niejednokrotnie przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. W takich przypadkach 
funkcjonariusze reagowali bezpośrednio po ujawnieniu wykroczeń, a ich postawa była stanowcza. 
Najczęściej były ujawniane wykroczenia porządkowe polegające na zakłócaniu ładu i porządku 
publicznego, używanie w miejscu publicznym słów wulgarnych, nieobyczajne wybryki oraz 
zaśmiecanie miejsc publicznych. Łącznie ujawniono  3046  tego typu naruszenia prawa. Wykroczeń 
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, których większość 
polegała na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym ujawniono  2478  . Wśród wykroczeń 
represjonowanych przez służbę prewencyjną były również wykroczenia z zakresu ruchu drogowego. 
Łącznie ujawniono  3308  wykroczenia z zakresu bezpieczeństwa i porządku na drogach oraz ujawniono 
i wyeliminowano z ruchu drogowego  216  nietrzeźwych użytkowników dróg.  

5) Działalność profilaktyczna 

Policjanci pionu prewencji podejmowali działania zapobiegawcze w ramach prewencji kryminalnej 
(działalność edukacyjna i profilaktyczna).  

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 programu „Razem Bezpiecznej” duży nacisk kładziono na współpracę ze społeczeństwem 
w zakresie zapobiegania przestępczości i innym patologiom. W ramach rządowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w szkołach i Placówkach Oświatowych działały zespoły, których zadaniem 
jest bieżące diagnozowanie i monitorowanie 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  . Strategie te podpisano 
z burmistrzami i wójtami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.  

Sandomierska Policja włączyła się do działań w ramach nowego programu rządowego pod 
nazwą  „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  , który będzie realizowany do roku 2013. W 2012 roku 
w ramach programu Razem Bezpieczniej przeprowadzono szereg akcji i przedsięwzięć, do których 
można zaliczyć:  

- realizacja  „Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze”  ,  „Niechroniony uczestnik 
ruchu”  ,  „Trzeźwy poranek”  ,  

- policyjne działania pod hasłem  "Bezpieczna szkoła"  ,  

- działania prewencyjno-szkoleniowe dla osób starszych, spotkanie z motocyklistami, w czasie festynów 
informowanie osób o zagrożeniach,  

- przedsięwzięcia organizowane w ramach obchodów Dnia Dziecka i Pierwszego Dnia Wiosny,  

- działania w ramach świętokrzyskich dni profilaktyki,  

- działania szkoleniowo-pokazowe w czasie festynów i pikników,  
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- komunikaty informacyjne dotyczące zagrożeń umieszczane na stronie internetowej KPP Sandomierz, 
w prasie, emitowane w lokalnej stacji radia „Leliwa”,  

- zorganizowano dla piątoklasistów Turniej  Bezpieczeństwo na piątkę  ,  

- działania profilaktyczne  „Policjanci czytają dzieciom”  skierowane do uczniów 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. W I Liceum Ogólnokształcącym 
Collegium Gostomianum przeprowadzono cykl spotkań z młodzieżą pod hasłem  „Nieznajomość 
przepisów prawa szkodzi”.  Myślą przewodnią spotkania sandomierskich policjantów z młodzieżą 
w Gimnazjum w Samborcu było hasło  „Nie potrzebuję narkotyków do życia, bo realizuję się w inny, 
ciekawy dla mnie sposób”  ,  

- przeprowadzono turniej motoryzacyjny dla średnich szkół oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla 
szkół gimnazjalnych i podstawowych przy współpracy z Grupą Ratownictwa Drogowego przy PCK,  

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

Sandomierscy policjanci wspólnie z harcerzami ze Szkoły Podstawowej w Kleczanowie, uczniami 
Zespołu Szkół w Obrazowie pod opieką nauczycieli, przeprowadzili na drodze krajowej K-77 
działania pod hasłem  „Zachowaj trzeźwy umysł”  . W ramach ogólnopolskiej akcji  „Rzuć palenie 
razem z nami”  wzięli udział w akcji profilaktycznej pod hasłem  „Zero palenia”  oraz  „Jadę, nie 
palę”  zorganizowanej przez pracowników Państwowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej 
w Sandomierzu. W przedsięwzięciu uczestniczyła sandomierska Straż Miejska, pracownicy Polskiego 
Czerwonego Krzyża oraz Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. W czasie akcji w autobusach i na 
przystankach rozdawano ulotki informujące o szkodliwości palenia oraz konsekwencjach 
zdrowotnych.  

Dzielnicowi KPP w Sandomierzu aktywnie uczestniczyli w realizacji wszystkich podprogramów 
prewencyjnych. Szczególną rolę odgrywali 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. 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 była skupiana w okresie ferii zimowych, 
dnia wagarowicza, wakacji, początku roku szkolnego oraz w czasie wszelkich imprez kulturalno – 
rozrywkowych. Policjanci KPP Sandomierz aktywny udział wzięli w Tygodniu Pomocy Ofiarom 
Przestępstw, gdzie udzielono porad zainteresowanym osobom.  

Realizowane programy profilaktyczne 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 i samotnych, których objęto 
zainteresowaniem podczas obchodów rejonu służbowego,  

- organizowano apele ostrzegawcze w kościołach, gdzie księża wygłaszali komunikaty policyjne 
przeznaczone dla społeczności parafialnej,  

- komunikaty w mediach.  
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6) Problematyka nieletnich 

W 2012 r. na terenie powiatu sandomierskiego odnotowano spadek stwierdzonych przestępstw, 
łącznie ujawniono  1231  przestępstwa, z czego  128  zostało popełnionych przez nieletnich. Udział 
nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw wyniósł 6,9%. W liczbie 1055 dorosłych podejrzanych,  84 to 
nieletni sprawcy czynu karalnego  , co stanowi 8% do ogółu. Liczba ujawnionych nieletnich 
sprawców czynów karalnych świadczy o wysokim stopniu zaangażowania funkcjonariuszy 
w problematykę zachowania nieletnich.  

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”.  

Realizacja tego programu w 2012 roku przyniosła dobre efekty.  

1) W  I Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu  podejmowane były działania profilaktyczne 
w ramach  Szkolnego Programu Profilaktycznego  na lekcjach wychowawczych i lekcjach wychowania do 
życia w rodzinie. Działania te służyły przeciwdziałaniu patologiom, usuwaniu zgubnych skutków 
niedojrzałych decyzji i zachowań, wzmacnianiu czynników pozytywnych, promujących akceptowane 
postawy. Były działaniami ukierunkowanymi na profilaktykę problemów młodzieży. Odbywały się 
prelekcje organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sandomierzu, spotkania z ginekologiem, 
warsztaty prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu, dni 
skupienia organizowane dla uczniów klas pierwszych przez księży katechetów pozwalające na omówienie 
właściwych postaw życiowych wobec wyzwań współczesnego świata oraz realizowano pod patronatem 
Komendy Głównej Policji w Warszawie i Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu szkolny 
program  „Życie jest zbyt cenne – nie zostawiaj go na drodze”  – na zajęciach wychowawczych oraz na 
lekcjach przysposobienia obronnego.  

W ramach pedagogizacji rodziców odbyły się prelekcje wychowawców na temat rozwiązywania 
problemów wieku dorastania, zapobiegania przemocy wśród młodzieży oraz wpływu subkultur na 
postawy młodzieży. Organizowane były zbiórki pieniędzy i produktów spożywczych na rzecz 
potrzebujących –  „Gostom Bieg”,  wolontariat w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 
wolontariat w Ośrodku  „Radość Życia”  w Sandomierzu, wolontariat w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Sandomierzu oraz akcja pomocowa dla wychowanków warsztatów - kiermasz szkolny, 
z którego dochód przeznaczono na potrzeby remontu mieszkania dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Odbyły się także prezentacje spektakli profilaktycznych dla młodzieży I Liceum 
Ogólnokształcącego:  „Toksyczne siostry” –  spektakl o przemocy i agresji oraz jej przeciwdziałaniu 
oraz „  Chrystus połamany” –  spektakl o wyzwaniach współczesnego świata przygotowany przez teatr 
szkolny CEGIELNIA.  

W 2012 roku  II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu  realizowało 
założenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości poprzez wdrażanie w życie szkoły 
działań mających na celu: usprawnienie i zwiększenie trafności oraz podnoszenie skuteczności 
oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją; uświadomienie 
uczniom zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych; kształtowanie u uczniów 
postaw pożądanych społecznie; rozwijanie osobowości młodzieży; kształtowanie u młodzieży 
umiejętności dokonywania właściwych wyborów życiowych; wykształcenie adekwatnych do sytuacji 
reakcji pedagoga, nauczycieli, dyrekcji. Powyższe działania zawarte są w realizowanym przez II LO 
szkolnym programie profilaktycznym oraz szkolnym programie wychowawczym. W realizację tych 
działań zaangażowani byli bezpośrednio: dyrekcja szkoły, pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele, 
zaproszeni specjaliści oraz przede wszystkim osoby, do których te działania są skierowane,czyli 
uczniowie II LO.  

W/w działania realizowano we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu, 
OPS w Sandomierzu, Świetlicą Socjoterapeutyczną „Przystań”, Poradnią Uzależnień, Sądem 
Rejonowym w Sandomierzu (Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich oraz Zespołem Służby Kuratorskiej), 
Komendą Powiatową Policji w Sandomierzu.  
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W ubiegłym roku podejmowano następujące działania:  

a) na bieżąco prowadzona jest diagnoza sytuacji wychowawczej oraz rodzinnej uczniów;  

b) uczniowie są wdrażani do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku prawnego, a w 
przypadku naruszenia przez nich norm społecznych, ustalane są przyczyny takiego zachowania 
i wdrażane odpowiednie środki wychowawcze;  

c) prowadzona jest szczegółowa ocena frekwencji uczniów poprzez analizę dzienników lekcyjnych, stały 
kontakt z nauczycielami i wychowawcami oraz w razie potrzeby z rodzicami uczniów;  

d) pedagog szkolny uczestniczy w spotkaniach oraz szkoleniach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego 
przy OPS w Sandomierzu;  

e) w szkole prowadzone są pogadanki, pokazy filmów profilaktycznych oraz warsztaty profilaktyczne 
prowadzone przez specjalistów, m.in. pracownika Świetlicy Socjoterapeutycznej PRZYSTAŃ oraz 
specjalistę uzależnień w wykorzystaniem elementów programu TUKAN;  

f) w ramach pedagogizacji rodziców prowadzone są okresowe spotkania dyrekcji oraz pedagoga 
z rodzicami w celu omówienia spraw wychowawczych oraz prelekcje z zakresu profilaktyki uzależnień;  

g) przeprowadzono spotkania z policjantami z Komendy Powiatowej Policji mające na celu uświadomienie 
uczniom konsekwencji niewłaściwego zachowania, wagarowania, stosowania „cyberprzemocy” oraz 
stalkingu, jak również zażywania środków psychoaktywnych;  

h) uczniowie uczestniczyli również w wykładzie poświęconym mechanizmowi uzależnień prowadzonym 
przez rektora WSHP w Sandomierzu prof. Studzińskiego, jak również w wykładach prowadzonych przez 
wykładowców PWSZ w Sandomierzu w ramach Sandomierskich Dni Nauki;  

i) w szkole odbył spektakl teatralno-profilaktyczny  „ZOMBIE”  , w którym ukazano zagrożenia, jakie 
wiążą się z eksperymentowaniem przez młodych ludzi z najnowszymi substancjami odurzającymi 
o nieznanym do tej pory składzie chemicznym: narkotykami, dopalaczami czy pigułkami gwałtu. 
Postawiono w nim również ważne pytanie: czy świat substancji toksycznych może wiązać się 
z przemocą lub cyberprzemocą?;  

j) uczniowie klas III brali również udział w warsztatach mających na celu przybliżenie technik szybkiego 
uczenia się realizowanych przez pracowników SWPS w Warszawie;  

k) pedagog szkolny wraz z uczniami klasy I uczestniczyła w konferencji poświęconej przeciwdziałaniu 
narkomanii organizowanej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego;  

l) uczniowie klas III brali udział w marszu „  Kocham, lubię, szanuję, nie biję  ” zorganizowanym 
z inicjatywy OPS w Sandomierzu w ramach kampanii  „Postaw na rodzinę”  ;  

m) uczniowie uczestniczyli również w warsztatach integracyjnych w ramach zajęć prowadzonych w WTZ 
przy Stowarzyszeniu TRATWA;  

n) w szkole prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu doradztwa zawodowego, z czym 
wiązało się także uczestnictwo uczniów w Targach Edukacji i Pracy zorganizowanych przez PUP 
w Sandomierzu;  

o) jak co roku w szkole zrealizowano akcję  „Szlachetna Paczka”  oraz akcję mikołajkową na rzecz dzieci 
z domu dziecka;  

p) aktywnie działa też wolontariat szkolny na rzecz uczestników Świetlicy Socjoterapeutycznej 
PRZYSTAŃ oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu TRATWA w Sandomierzu;  

q) pedagog aktywnie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu w celu 
pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji zajęć integracyjnych dla 
klas I i zajęć mających na celu przygotowanie uczniów do matury, co wiąże się z wyrobieniem 
umiejętności opanowania stresu przedegzaminacyjnego.  

W  Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im KEN w Sandomierzu  realizowane były 
następujące działania mające na celu zapobieganie przestępczości i poprawę bezpieczeństwa:  
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a) realizacja programów profilaktyki zdrowia we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną i Starostwem Powiatowym w Sandomierzu – profilaktyka HIV, AIDS, STOP 
DOPALACZOM;  

b) realizacja profilaktyki uzależnień  „Mamo, Tato – pomóż”  w ramach X Świętokrzyskich Dni 
Profilaktyki we współpracy z KPP w Sandomierzu;  

c) przeprowadzenie wywiadówek profilaktycznych dla rodziców uczniów klas I – profilaktyka uzależnień 
„  Mamo, Tato – pomóż”  oraz rodziców uczniów klas maturalnych –  „Stres pod kontrolą”  - 
dostarczenie rodzicom informacji na temat symptomów stresu, reakcji na stres, radzenia sobie ze 
stresem;  

d) udział pedagoga szkolnego w spotkaniach oraz szkoleniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy 
w rodzinie:  „Nowa Procedura Niebieskich Kart"  – jak realizować zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w kontekście nowej sytuacji prawnej;  

e) udział młodzieży w spektaklach edukacyjno-profilaktycznych w szkole i poza terenem szkoły;  

f) udział młodzieży i nauczycieli szkoły w posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego poświęconemu przeciwdziałaniu 
narkomanii w województwie świętokrzyskim. Obejrzenie spektaklu teatralnego pt.  „Moje życie – mój 
wybór”  w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej NO STRESS;  

g) udział pedagoga szkolnego w szkoleniu organizowanym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny wraz ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu dotyczącym środków zastępczych w ramach 
kampanii pt. Stop Dopalaczom;  

h) udział nauczycieli w szkoleniu na temat:  „Pomoc młodzieży z problemami emocjonalnymi”  ;  

i) udział nauczycieli w szkoleniu organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era pt.  „Konflikty są 
twórcze”  ;  

j) udział młodzieży i nauczycieli w marszu  „Stop Przemocy”  organizowanym przez OPS 
w Sandomierzu;  

k) działalność uczniów w sekcji ratownictwa, w ramach którego prowadzone są szkolenia i pokazy 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły oraz placówek powiatu 
sandomierskiego. W szkole prowadzone są również systematyczne pomiary ciśnienia krwi;  

l) współpraca szkolnego Klubu PCK z Zarządem Rejonowym PCK w zakresie prowadzenia zbiórki 
żywności i zabawek na terenie szkoły w ramach akcji  „Nie tylko święty daje prezenty”  . Członkowie 
koła wraz z wolontariuszami biorą udział w przedświątecznych zbiórkach żywności w sklepach na 
terenie miasta;  

m) pomoc rzeczowa dla rodzin uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;  

n) współpraca Szkolnego Klubu HDK PCK „Kropelka” z punktem krwiodawstwa w zakresie oddawania 
krwi przez uczniów;  

o) cykliczne przypominanie zasad ewakuacji w szkole;  

p) kontynuacja działań koordynatora ds. bezpieczeństwa;  

q) współpraca z Agencją Ochrony Argus w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w szkole;  

r) korzystanie z systemu kontroli frekwencji młodzieży i postępach w nauce Librus;  

s) bieżące informowanie rodziców o frekwencji młodzieży i postępach w nauce;  

t) funkcjonowanie monitoringu;  

u) przypominanie regulaminów szkolnych i pisemne potwierdzenie przez uczniów ich znajomości;  

v) ogłaszanie konkursu Dyrektora Szkoły na najlepszą frekwencję w szkole;  

w) rozmowy indywidualne i apele szkolne dla uczniów, ścisła współpraca z Radą Rodziców poprzez 
uzgadnianie zmian w regulaminach, opiniowanie działań szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa;  
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y) współpraca szkoły, pedagoga szkolnego z instytucjami oraz organizacjami takimi jak: Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Straż Miejska, Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich, 
kuratorzy sądowi, Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu.  

W  Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu  podejmowane były 
różnorodne działania, mające na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji 
uczniów. Realizację tych działań wyznacza program wychowawczy oraz program profilaktyczny 
szkoły. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu młodzieży odbywa się poprzez:  

a) systematyczną obserwację zachowania uczniów;  

b) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów, sprawiających trudności w realizacji procesu 
dydaktyczno-wychowawczego;  

c) wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku prawnego;  

d) reagowanie na naruszanie przez uczniów norm społecznych, ustalanie przyczyn niewłaściwego 
zachowania oraz stosowanie odpowiednich środków wychowawczych;  

e) współpracę z rodzicami oraz różnymi instytucjami (Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Sądem dla 
Nieletnich, Komendą Powiatową Policji) w zakresie spójnego oddziaływania na uczniów wymagających 
szczególnej opieki wychowawczej.  

W bieżącym roku szkolnym zostały przeprowadzone w klasach pierwszych rozmowy na temat 
wymagań szkoły w zakresie zachowania i frekwencji uczniów. Młodzież została zapoznana ze 
swoimi obowiązkami i prawami oraz szkolnym systemem kar i nagród. W ramach lekcji 
wychowawczych prowadzone są zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, dotyczące umiejętności radzenia 
sobie ze stresem, agresją oraz stosowania zachowań asertywnych. W klasach pierwszych został 
przeprowadzony program adaptacyjny, mający na celu nawiązanie dobrych relacji interpersonalnych 
w grupie oraz integrację zespołów klasowych. W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno–
Pedagogiczną w Sandomierzu zostały zorganizowane dla dwóch klas pierwszych zajęcia 
z psychologiem na temat  ,,Agresja i przemoc - droga donikąd”  . W celu zapewnienia dyscypliny na 
terenie szkoły prowadzone są systematycznie dyżury nauczycieli w czasie przerw między lekcjami 
oraz zajęciami praktycznymi. Wszystkie naganne zachowania uczniów rozpatrywane są przez 
komisję do spraw dyscypliny młodzieży. W celu spójnego przeciwdziałania demoralizacji 
i przestępczości młodzieży szkoła ściśle współpracuje z kuratorami z Sądu dla Nieletnich, Komendą 
Powiatową Policji oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu.  

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie  realizowano tematykę bezpieczeństwa 
na lekcjach wychowawczych w zakresie:  

a) informowanie o negatywnych skutkach stosowania używek: alkoholu, nikotyny, narkotyków, 
dopalaczy,  

b) propagowanie higienicznego trybu życia,  

c) informowanie o zagrożeniach ze strony środowiska: bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne młodych 
ludzi (zagrożenia komunikacyjne, zagrożenia ze strony przyrody, przemocy, deprawacja, sekty, dealerzy 
narkotyków),  

d) informowanie o skutkach prawnych przestępstw i wykroczeń młodych ludzi,  

e) radzenie sobie ze stresem,  

f) radzenie sobie z agresją zewnętrzną.  

Uczniowie przygotowywali gazetki ścienne na temat szkodliwości używek  „Prawa ucznia 
w szkole”.  Zorganizowano wyjścia młodzieży na spektakl profilaktyczny nt.  „Utracone 
marzenia”  oraz przeprowadzono szkolenie zespołu wychowawczego na temat:  „Organizowanie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce”  oraz  Działanie i funkcjonowanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego  .  

W ramach Programu Profilaktycznego i zadań realizowanych przez pedagoga szkolnego 
realizowano następujące zagadnienia:  
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a) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-
wychowawczego,  

b) systematyczna obserwacja zachowań uczniów w celu wykrycia symptomów niedostosowania 
społecznego,  

c) wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku prawnego,  

d) reagowanie na naruszanie przez uczniów norm społecznych, ustalenie przyczyn takiego zachowania oraz 
stosowanie odpowiednich środków wychowawczych,  

e) przeprowadzenie diagnozy dotyczącej atmosfery panującej w szkole,  

f) udział uczniów w konkursach:  „Jak piękne może być życie bez nałogów”  oraz V edycja 
Happeningu  „Bezpieczna Szkoła”, 

g) przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego cyklu zajęć nt.:  „Alkohol i jego zgubne skutki”, 
„Uzależnienia”, „Przemoc i cyberprzemoc”, „Komunikacja interpersonalna”, 

h) 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 – 75 rozmów, spotkania 
z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, psychologami dotyczące rozwoju 
osobowego i zainteresowań uczniów w klasach maturalnych, a także jak radzić sobie z emocjami, 
spotkanie z dzielnicowym Policji na temat:  „ Jestem kibicem przez duże K”  ,  „Radość kibica 
w obiektywie i uczniów zagrożonych demoralizacją”,  spotkania z kuratorami sądowymi, rozmowy 
indywidualne z rodzicem, opiekunem, prelekcja z pielęgniarką nt.  Zagrożenia wynikające z wczesnej 
inicjacji seksualnej  oraz prelekcja  „Zapobieganie zakażeniom HIV”  .  

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

a) oznakowano kierunki ruchu pojazdów na terenie placu szkolnego oraz ograniczono prędkość do 15 
km/h,  

b) zorganizowano dyżury nauczycieli na poszczególnych kondygnacjach w czasie przerw,  

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

d) wprowadzono zakaz palenia dla uczniów, nauczycieli i pracowników w budynku szkoły,  

e) kontrola osób wchodzących przez pracowników obsługi,  

f) informowanie Posterunku Policji o organizacji imprez szkolnych i wnioskowanie o zapewnienie 
dodatkowej ochrony,  

g) informowanie Posterunku Policji o przypadkach naruszenia porządku publicznego na terenie obiektów 
szkolnych przez osoby z zewnątrz i wnioskowanie o interwencje,  

h) całodobowe monitorowanie obiektu szkoły.  

Działalność profilaktyczna w szkole realizowana jest zgodnie z założeniami planów 
wychowawczych klas, planu wychowawczego szkoły oraz planu profilaktycznego.  

W  Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Sandomierzu  działalność profilaktyczną prowadzi się w zakresie 
wymienionych planów profilaktyczno-wychowawczych w ramach korekcyjnej i indywidualnej opieki 
pedagogiczno-psychologicznej: udzielając uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych 
nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, udzielaniu pomocy i porad w rozwiązywaniu 
trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych. 
Przeciwdziałano skrajnym formom nieprzystosowania społecznego udzielając indywidualnej pomocy 
psychologicznej, pedagogicznej, materialnej, uczniom szkoły oraz współpracując z różnymi 
instytucjami (sąd, policja, poradnia psychologiczno–pedagogiczna, bursa szkolna, przedstawiciele 
instytucji i zakładów, w których odbywają praktyki nasi uczniowie, itp.). Szczególną opieką otoczono 
uczniów klas pierwszych w celu pomocy im w adaptacji do nowych warunków oraz zdiagnozowania 
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ich potrzeb w zakresie profilaktyki i wychowania. Realizacja wymienionych zagadnień możliwa była 
między innymi przez udział młodzieży w spotkaniach pedagogicznych w ramach lekcji 
wychowawczych dotyczących np. dobrego zachowania, rozwiązywania konfliktów, środków 
uzależniających i dopalaczy, wagarów i ich konsekwencji, empatii i asertywności.  

Młodzież uczestniczyła w spektaklach arteterapii:  „Gniew”  i  „Bumerang”  . Spektakle dotyczyły 
godności człowieka, szacunku do innych ludzi. Ostrzegały przed zawieraniem przypadkowych 
znajomości i pokazywały tragiczne w skutkach konsekwencje wynikające z upojenia alkoholowego. 
Wymienione spektakle były pomyślane w konwencji współpracy i udziału młodych uczestników 
spotkania, ich przeżywania, identyfikowania się z pozytywnymi bohaterami warsztatów teatralnych. 
Po spektaklach wychowawcy otrzymali pomocne konspekty zajęć wychowawczych bazujących na 
przedstawionych zagadnieniach z możliwością ich wykorzystywania. Młodzież aktywnie uczestniczy 
w życiu szkoły i środowiska, między innymi przez organizowanie kółek zainteresowań, spotkań 
z wychowawcami i grupami rówieśniczymi jak również w ramach wolontariatu organizując pomoc 
dla dzieci z domu dziecka i przebywających w szpitalu.  

W ramach realizacji zaplanowanych zadań „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego” w 2012 roku podjęto następujące kroki:  

- 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 i ze 
szkoły,  

- spotkania wychowawcze młodzieży z pracownikami policji, pedagogiem i wychowawcami dotyczące 
reagowania w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością, demoralizacją,  

- opracowanie i stosowanie procedur  Szkolnego Systemu Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych  ,  

- realizacja tematów z zakresu bezpieczeństwa osobistego i społecznego na lekcjach przysposobienia 
obronnego,  

- współpraca z kuratorami ssądowymi uczniów,  

- przypominanie uczniom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły (apele 
szkolne, lekcje wychowawcze, indywidualne spotkania z uczniami),  

- poruszanie tematów bezpieczeństwa w szkole na spotkaniach z rodzicami (półwywiadówki, 
wywiadówki, wycieczki, spotkania klasowe),  

- dyżury nauczycieli i pracowników szkoły na korytarzach,  

- instruktarz i kontrola prowadzenia zajęć wychowania fizycznego pod kątem bezpieczeństwa,  

- systematyczna aktualizacja szkoleń pracowników z zakresu BHP,  

- działalność szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa pracy,  

- systematyczne monitorowanie przez kamery wejścia do szkoły i korytarzy szkolnych.  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawichoście  w 2012 r. w swojej działalności 
w realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego główną uwagę skupił na:  

- rozwijaniu edukacji społecznej wychowanków MOW ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia 
alkoholizmem, narkomanią, przemocą;  

- prowadzeniu akcji podnoszących poziom świadomości wychowanków jako uczestników ruchu 
drogowego;  

- poprawie stanu infrastruktury w tym stanu nawierzchni wokół obiektów MOW jako miejsc mogących 
narażać na urazy;  

- poszerzeniu oferty edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej MOW – propagowanie alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego;  
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- zdecydowane reagowanie na zachowania przestępcze i chuligańskie – wymuszenia, agresja;  

- szerszą współpracę z partnerami w procesie wychowania, edukacji i resocjalizacji nieletnich.  

2) W ramach zadań profilaktyczno-edukacyjnych  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Sandomierzu  prowadzone były w 2012 roku zajęcia warsztatowe oraz spotkania tematyczne z dziećmi, 
młodzieżą, nauczycielami i rodzicami.  

Celem prowadzonych zajęć warsztatowych z młodzieżą było zapobieganie różnym formom 
uzależnień, takich jak alkohol, narkotyki, gry komputerowe, internet oraz rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach traumatycznych, jak tragiczna śmierć bliskiej osoby, uczestnictwo 
w wypadkach samochodowych. Rozwijały także umiejętności prospołeczne, jak radzenie sobie ze 
złością i agresją, skutkami stresu, własnymi emocjami. Zajęcia warsztatowe, prelekcje dla rodziców 
kształtowały umiejętności wychowawcze, dostarczały rodzicom wiedzy psychologicznej 
i pedagogicznej co miało na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. 
Zajęcia warsztatowe i pogadanki dla rodziców przeprowadzone zostały w następujących placówkach 
w powiecie sandomierskim: SP Koprzywnica, SP Słupcza, SP nr 2 w Sandomierzu, SP Stary Garbów, 
SP Chobrzany, SP Radoszki, Gimnazjum w Sulisławicach, Gimnazjum w Koprzywnicy, Gimnazjum 
w Wilczycach, SP w Gierlachowie.  Zajęcia warsztatowe z nauczycielami i szkolenia rad 
pedagogicznych przeprowadzone zostały w następujących placówkach oświatowych: SP Koprzywnica, 
SP Stary Garbów, SP nr 2 w Sandomierzu, Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach, Gimnazjum 
w Wilczycach. Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży przeprowadzone zostały w następujących 
szkołach: Gimnazjum w Koprzywnicy, Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Sandomierzu, Gimnazjum 
w Samborcu, SP w Gnieszowicach, Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w 
Sandomierzu, Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum w Sandomierzu, SP w Koprzywnicy, 
SP w Samborcu, SP Dwikozy, SP nr 2 w Sandomierzu, Gimnazjum w Zawichoście, SP w Radoszkach, 
Gimnazjum w Radoszkach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu.  

Poradnia posiada i na bieżąco udostępnia materiały informacyjne, edukacyjne dla rodziców, 
nauczycieli, młodzieży dotyczące różnych form uzależnień oraz agresji i przemocy w domu i szkole. Na 
bieżąco i w miarę potrzeb prowadzone były rozmowy, konsultacje z pedagogami szkolnymi, 
nauczycielami, dyrektorami szkół i z rodzicami. Poradnia udziela porad także dla rodziców 
i nauczycieli. Prowadzi 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 skuteczniejszej i pełniejszej pomocy zainteresowanym osobom prowadzono liczne konsultacje 
z dyrektorami szkół, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, społecznymi i zawodowymi, 
Poradnią Odwykową, RODOK, Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, itd. Współpracowano ze 
Stowarzyszeniem  „Dobrze, że Jesteś”  ,  „Integracja”  .  

Pracownicy Poradni społecznie dyżurują w Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy, w każdy wtorek 
w godzinach 14-16. W swoich działaniach profilaktycznych poruszali tematy skupiające się wokół 
systemu wartości, środków uzależniających, zapobiegania zachowaniom ryzykownym, umiejętności 
życiowych oraz wspierania rozwoju dzieci i wspomagania rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-
wychowawczych.  

3) 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./. Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu podpisało umowę 
z Sandomierską Spółdzielnią Mieszkaniową na prowadzenie działalności kulturalnej i przyjęło 
prowadzenie tej działalności jako realizację działań statutowych Spółdzielni w zakresie działalności 
społeczno–wychowawczej. Ośrodek prowadzi pełną gamę zajęć zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla 
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dorosłych. Wśród nich znajdują się zajęcia taneczne, muzyczne, rekreacyjne, a także inne formy 
wynikające z potrzeb mieszkańców. Działalność ta jest dofinansowana przez Spółdzielnię. Przez cały 
2012 rok młodzież mieszkająca na osiedlach i nie tylko znalazła zainteresowanie w prowadzonej 
placówce.  

Na zew interwencji mieszkańców dotyczących dewastacji mienia, wybijania szyb w drzwiach 
wejściowych do klatek schodowych Administracja Spółdzielni zwracała się do Policji w celu objęcia 
nadzorem miejsc szczególnie zagrożonych. Również Spółdzielnia ostrzegała mieszkańców o baczne 
zwracanie uwagi na zachowanie tzw. „domokrążców”, którzy próbowali wyłudzić pieniądze ofiarując 
różnego typu usługi podszywając się pod Spółdzielnię, Urząd Miasta, PGKiM, itp. W zakresie 
przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom wprowadzono również monitoring na Bazie Spółdzielni i we 
współpracy z Urzędem Miasta także na osiedlu.  

4) 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.  

Akcja Zimowa 2012 11.02.2012 r. -17.02.2012 r. 

W dniach 11.02.2012 r. do 17.02.2012 r. Komenda Hufca była organizatorem wyjazdowego 
zimowiska dla dzieci i młodzieży. Blisko 30 dzieci pod opieką instruktorów ZHP spędziło okres ferii 
zimowych w Rabce Zdrój w Ośrodku Wypoczynkowym „Karabela”. W czasie pobytu odbyły się 
warsztaty muzyczne. Dzieci korzystały z uroków wspaniałej zimy, jeździły na nartach, sankach 
i łyżwach oraz zwiedzały uzdrowisko. Były też na wycieczce w Zakopanem, gdzie odwiedziły Wielką 
Krokiew, kino i Krupówki.  

Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” 10.03.2012 r. 

10 marca 2012 roku w sali kinowej Sandomierskiego Centrum Kultury odbyły się hufcowe eliminacje 
XX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego  "Strofy o Ojczyźnie"  . Eliminacje odbyły się pod 
hasłem  „Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście"  . Do konkursu przystąpiło 53 
uczestników z gromad zuchowych, drużyn harcerskich oraz dzieci i młodzież szkolna z regionu. Każdy 
z nich recytował wiersz i fragment prozy wybranego przez siebie poety. Poziom recytacji był bardzo 
zróżnicowany. Członkowie jury zwracali uwagę na zgodność utworów z tematem, kulturę słowa 
i interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.  

Konkurs Recytatorski Poezja dziecięca 21.04.2012 r. 

Finał Hufcowego Konkursu Recytatorskiego Poezja Dziecięca pod hasłem  „Jaki dziwny 
świat”  skierowany był do dzieci klas I-IV szkoły podstawowej. W dniu 21 kwietnia 2012 r. w Ośrodku 
Promocji Aktywności Kulturalnej w Sandomierzu odbył się finał Hufcowego Konkursu 
Recytatorskiego.  

Zlot Św. Jerzego 28.04.2012 r. 

W Sandomierzu odbył się w dniu 28 kwietnia 2012 roku Diecezjalny Zlot Harcerzy Zuchów z okazji 
święta patronalnego św. Jerzego. Na zbiórce stawili się druhowie z hufca w Staszowie, harcerze 
z drużyny koprzywnickiej, szczepu „Bieszczady” w Woli Rzeczyckiej, szczepu „Dnia Myśli 
Braterskiej” z Radomyśla nad Sanem, drużyny z Antoniowa, Gorzyc, Potoku Wielkiego, sandomierskiej 
drużyny „Knieja” oraz zuchy i harcerze z Annopola. Spotkanie rozpoczęła Msza święta koncelebrowana 
przez harcerskich kapelanów pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza. 
Podczas homilii biskup wskazał zebranym druhom na powiązania Ewangelii z wartościami harcerskimi. 
Po Eucharystii harcerze zwiedzali zabytki Sandomierza: Dom Długosza, zbrojownię, Bramę Opatowską. 
Na placu przy sandomierskim zamku uczestniczyli w pokazie strzelania z łuku. Spotkanie zakończył 
apel pod pomnikiem papieskim, wspólna modlitwa i harcerski biwak. W zlocie uczestniczyło blisko 250 
druhów wraz z opiekunami, formatorami i kapelanami.  

Harcerska Akcja Letnia lipiec – sierpień 2012  r.  

Obóz w Przebrnie to Wakacyjny Poligon Młodzieżowy, Wakacyjny Obóz Sportowy i Obóz 
Medyczny. Turnus I w dniach 11.07.do 21.07.2012 , Turnus II w dniach 19.07 do 02.08.2012 Turnus III 
31.08.do 10.08.2012, dodatkowy turnus „S” w dniach 16.07 do 26.07.2012 oraz kolonia zuchowa 
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w Rabce Zdrój w dniach 15.07. do 26.07.2012. Łącznie w czasie wakacji 2012 z wyjazdowych form 
wypoczynku skorzystało ponad 700 osób. W trakcie realizacji zadań Harcerskiej Akcji Letniej 2012, 
kadra instruktorska dołożyła wszelkich starań, by zakładane rezultaty zawarte w ofercie konkursowej, 
były zrealizowane w sposób atrakcyjny, bezpieczny i profesjonalny dbając o jak najwyższy poziom 
wykonania zadania. Osiągnięto to poprzez zrealizowanie różnorodnych form spędzenia wolnego czasu 
od zajęć lekcyjnych, a w szczególności w czasie wakacji 2012. Na zajęciach prowadzonych na 
turnusach obozowych w Przebrnie, kolonii w Rabce Zdrój, zlotach, wycieczkach i rajdach zrealizowano 
ciekawe programy sportowo-rekreacyjne, ekologiczne, profilaktyczne oraz programy z języka 
angielskiego i niemieckiego. Dodatkowo zrealizowano program warsztatów muzycznych. Kolonie 
i obozy letnie organizowane przez sandomierski hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Przebrnie to 
forma wakacyjnego wypoczynku, przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Tym, co 
wyróżnia tę propozycję wypoczynku letniego od tradycyjnych kolonii to wyjątkowe miejsce na ternie 
Parku Krajobrazowego „Mierzei Wiślanej” w lesie sosnowym, w oazie ciszy i spokoju, z dala od 
aglomeracji miejskich oraz szczególny program wychowawczy uwzględniający m.in. przybliżenie 
i poznanie przez uczestników zasad zdrowego trybu życia, poznanie ojczystego kraju, jego historii 
poprzez czynną turystykę; odkrywanie piękna przyrody, kultury, tradycji przez żywy z nią kontakt. 
Kolonie organizowane przez harcerzy są często dla dzieci jedyną możliwością wakacyjnego 
wypoczynku i poznania nowego środowiska. W trakcie tej formy wakacyjnego wypoczynku 
zrealizowany był program dydaktyczno–wychowawczy i socjoterapeutyczny także dla dzieci 
i młodzieży pochodzącej ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią. Zakładał on wypoczynek 
oparty nie tylko na zabawie, wycieczkach, konkursach tematycznych, grach sportowych, ale również na 
propagowaniu wśród dzieci postaw życiowych opartych na wierze chrześcijańskiej, altruizmie, 
odpowiedzialności i poszanowaniu godności drugiego człowieka. W czasie obozu zorganizowanego 
przez sandomierski hufiec ZHP zostały zachowane podstawowe idee pedagogiki Janusza Korczaka, 
które są jednocześnie prawidłowymi wzorcami zachowań wobec dziecka – jako młodego człowieka. 
W trakcie trwania obozu przekazywano dzieciom umiejętności dotyczące zdrowego stylu życia, jak 
również związane z tym działania oparte na ideałach harcerskich. Nakładano nacisk na wyuczenie 
nawyku higienicznego trybu życia, dbania o zdrowie i kondycję fizyczną. Podczas codziennych 
obowiązków obozowych i zajęć - ranna i wieczorna toaleta, posiłki - wzbudzano w uczestnikach obozu 
poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. Zwracano uwagę na szkodliwość używek - papierosy, 
alkohol, dopalacze. Zorganizowano prelekcję na temat  „Co to jest alkohol i jak działa na mój 
organizm”.  Uczestnicy poznali pełną definicję alkoholu. Podczas organizowanych zabaw i gier 
terenowych wzmacniano u dzieci poczucie własnej wartości, a także poznanie alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu i wynikających stąd korzyści. Pomagano dzieciom w odkryciu i rozwoju 
swoich zainteresowań. Wspólne gry i zabawy miały również na celu podniesienie sprawności fizycznej 
uczestników, rozwinięcie umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach. Zachęcano dzieci do czerpania korzyści płynących z wypoczynku na łonie natury. Zajęcia 
miały na celu uwrażliwienie wychowanków na piękno przyrody i poszanowanie jej zasobów. W trakcie 
wspólnej zabawy budowano więzi koleżeńskie co pomagało młodym ludziom w zaakceptowaniu siebie 
i podniesieniu poczucia własnej wartości. Miłym uatrakcyjnieniem, a jednocześnie możliwością 
sprawdzenia się w grupie były między innymi wspólne wycieczki do lasu, Krynicy Morskiej, Gdańska, 
Fromborka, Gdyni, Westerplatte. Wszystkie zabawy i gry terenowe, które miały miejsce podczas pobytu 
dzieci w Przebrnie miały na celu ich wszechstronny rozwój. Dzieci miały możliwość zdobycia wiedzy 
dotyczącej ratownictwa medycznego, technik survivalowych. W życiu codziennym obozu starano się 
aby nie było zachowań agresywnych i przemocy. Dzieci nabyły nawyk podejmowania słusznych 
wyborów oraz zrozumiały, że wszelkie ich działania mają wpływ nie tylko na nich samych, ale również 
na ich otoczenie, dzięki temu potrafią przewidzieć skutki swoich działań.  

Nieobozowa Akcja Letnia Biwak w Piszczelach w dniach 06.08.do 09.08.2012 r. 

Nie wszystkie dzieci miały szansę na wakacyjny wyjazd. Dla tych, które zostają w mieście atrakcje 
starają się zapewnić placówki kultury, stowarzyszenia czy kluby sportowe. W Sandomierzu do tego 
grona dołączyła Komenda Hufca ZHP i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizując w parku 
Piszczele kilkudniowy obóz dla dzieci i młodzieży. Od poniedziałku do czwartku skorzystało z uroków 
harcerskiego obozowania ponad 20 uczestników. Odcięci od rodziców i telefonów komórkowych 
spędzali czas „idąc” tropem Zawiszy Czarnego – jednego z legendarnych polskich rycerzy. Dzieci 
odbyły wycieczkę do Garbowa, skąd rycerz pochodzi, a zwyczajów i tradycji rycerskich uczyły ich 
członkowie Chorągwi Rycerskiej Ziemi Sandomierskiej. Nie zabrakło też podchodów i śpiewania przy 
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ognisku. Był turniej rycerski i strzelanie z łuku. Dzieci fajnie spędziły tu czas w sposób atrakcyjny 
i bezpieczny.  

HARCERSKI START 2012/2013 22-23.09.2012 r. 

W dniach 22-23 września 2012 r. sandomierski hufiec Związku Harcerstwa Polskiego był 
gospodarzem i organizatorem Diecezjalnego Harcerskiego Startu pod hasłem „Śladami Zawiszy 
Czarnego”. Na rozpoczęcie roku harcerskiego przybyło blisko 350 zuchów i harcerzy z terenu diecezji 
sandomierskiej. Start rozpoczął się apelem pod pomnikiem Zawiszy Czarnego w Garbowie Starym. Po 
apelu uczestnicy zwiedzili salę pamięci Zawiszy Czarnego, następnie wzięli udział w Rajdzie „Nasz 
Region” promującym naszą małą Ojczyznę oraz akcję  „Dzień bez samochodu”  i wyruszyli trasą 
długości blisko 15 km szlakiem św. Jakuba do Sandomierza. Modlitwą i złożeniem wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem Ojca Świętego zakończono spotkanie na Placu Papieskim. Cała grupa kolumną 
marszową przeszła na bulwar im. Marszałka Piłsudskiego, gdzie czekał ciepły posiłek i wiele atrakcji . 
Do godzin wieczornych trwały zabawy i koncert młodych wokalistek z zespołu  Siostry  z Tarnobrzegu. 
Następnie uczestnicy udali się do miejsc swojego zakwaterowania. Najwytrwalsi, czyli reprezentacje 
klas wojskowych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu swój nocleg 
zorganizowali w namiotach nad Wisłą. Po kolacji wszyscy spotkali się na harcerskim ognisku, a obecny 
na spotkaniu bp Krzysztof Nitkiewicz wygłosił harcerską gawędę. W godzinie Apelu Jasnogórskiego 
druhowie uczestniczyli we wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem Pasterza diecezji, którą 
koncelebrowali harcerscy kapelani. Nocna gra „Poszukiwanie skarbów” na terenie Starego Miasta 
zakończyła pierwszy dzień zlotu. Dzień drugi rozpoczął się na bulwarze nad Wisłą podsumowaniem 
rajdu i gry nocnej. Wręczono drobne nagrody i pamiątkowe dyplomy. Następnie uczestnicy 
„Harcerskiego Startu” czynnie włączyli się w akcję  „Promocja Zdrowego stylu życia poprzez sport 
i rekreację”  zorganizowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. Zuchy 
i harcerze wzięli udział w licznie przygotowanych konkursach: rowerowy tor przeszkód, zawodach 
kajakarskich. Równocześnie animatorzy z grupyYapa Studioprowadzili zabawy muzyczne i taneczne 
oraz gry i konkurencje sportowe na wesoło. Przeprowadzone zostały konkurencje z wykorzystaniem 
urządzeń pneumatycznych, z których można było skorzystać bez ograniczeń wiekowych. Ciepły posiłek 
i degustacja zdrowej żywności przygotowanej przez młodzież z Zespołu Szkół Gastronomicznych 
i Hotelarskich w Sandomierzu to kolejne atrakcje dla uczestników Harcerskiego Startu. Na zakończenie 
każdy uczestnik harcerskiego spotkania wybił sobie pamiątkową monetę z Herbem Miasta Sandomierza 
i Podziemnej Trasy Turystycznej.  

Betlejemskie Światło Pokoju 2012 21.12.2012 r. 

„ Odważ się być dobrym"   z takim przesłaniem w dniu 21 grudnia 2012 r. sandomierscy harcerze na 
Rynku Starego Miasta w Sandomierzu przekazali Betlejemskie Światło Pokoju biskupowi 
sandomierskiemu, władzom miasta, delegacjom harcerskim, szkolnym, mieszkańcom Sandomierza 
i okolic. Uroczystość rozpoczęła się rozpaleniem ogniska światłem miłości, pokoju i nadziei przez 
pasterza diecezji sandomierskiej ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza i burmistrza Sandomierza Pana 
Jerzego Borowskiego. Akcja niesienia światła pokoju przebiega pod hasłem  Odważ się być dobrym  . 
Podczas spotkania wręczono odznaczenia harcerskie, zaś najmłodsze zuchy złożyły swoje pierwsze 
przyrzeczenia i przekazywali obecnym mieszkańcom Światło Pokoju. Zebrani odpalili świece 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, na których zanieśli Betlejemskie Światło Pokoju do swoich 
domów. Spotkanie zakończył braterski krąg i odśpiewanie pieśni harcerskich.  

5) W ramach realizowanego „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Obywateli i Porządku Publicznego” za 2012 rok,  Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy  realizował 
następujące zadania:  

- zorganizowano kolonie letnie i zimowe dla dzieci z rodzin patologicznych 
i alkoholowych,  

- funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej w Koprzywnicy,  

- w dalszym ciągu działa punkt konsultacyjny z psychologiem prowadzący rozmowy 
przygotowujące do podjęcia leczenia odwykowego,  

- nasilono kontrolę podmiotów prowadzących sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych,  
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- w godzinach popołudniowych i wieczornych otwarta jest hala sportowa dla dzieci 
i młodzieży z naszej gminy,  

- funkcjonuje Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, który skupia 
dzieci i młodzież z terenu naszej gminy w różnych sekcjach, np. muzycznej, plastycznej 
czy tanecznej,  

- w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się przedstawienie teatralne 
o tematyce profilaktycznej dotyczącej zapobiegania alkoholizmowi,  

- w ramach profilaktyki uzależnień młodzież LO w Koprzywnicy zorganizowała spotkania 
pt.  „Stop uzależnieniom”  ,  

- uczniowie szkół zlokalizowanych na terenie gminy Koprzywnica biorą udział 
w konkursach wiedzy o ruchu drogowym i wiedzy pożarniczej,  

- w przedszkolu w Koprzywnicy odbył się turniej  „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”  .  

W 2012 r.  Gmina Zawichost  realizowała Program Profilaktyczny  Parasol 
2012  skierowany do wszystkich młodych mieszkańców Gminy. Był on prowadzony 
przy Urzędzie Miasta i Gminy pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost 
wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz przy współpracy z podległymi gminie jednostkami. Program ten objął organizację 
różnorodnych zajęć aktywizujących – stwarzających dzieciom i młodzieży alternatywne 
formy działania, będące naturalną przeciwwagą dla zachowań ryzykownych. Były one 
organizowane m.in. w ramach  Weekendu bez uzależnień  ,  Wakacji bez 
uzależnień  ,  Wieczorów i weekendów bez uzależnień  ,  Wieczorów i weekendów 
w świetlicy  ,  Sportowy weekend w Zawichoście, Teraźniejszość dla Przyszłości  . 
W ramach tych działań organizowano w dni wolne od nauki, weekendy, ferie, wakacje 
oraz w dni powszednie w czasie wolnym od nauki różnorodne formy ogólnodostępnych, 
dodatkowych zajęć pozaszkolnych. Wszyscy zainteresowani tymi zajęciami byli 
dowożeni bezpłatnie do miejsc ich organizacji. Program był realizowany przez: 
instruktorów, nauczycieli, trenerów, psychologa, pedagoga, pełnomocnika ds. 
profilaktyki, członków GKPiRPA, wolontariuszy, policjantów z Posterunku Policji 
w Zawichoście, moderatorów środowiskowych oraz aktywnych przedstawicieli 
lokalnych środowisk. Ich celem było:  

- kształtowanie zasad dobrego współdziałania w zespole, czy też grupie rówieśniczej,  

- zwiększanie poczucia pewności siebie uczestników zajęć,  

- zapoznanie z tzw. naturalnymi wzmacniaczami dobrego nastroju,  

- uświadamianie wpływu tzw. nudy życiowej na rozwój zachowań ryzykownych,  

- wzbudzanie odpowiedzialności za własne zdrowie,  

- szerzenie mody na niepicie i niebranie,  

- nauka umiejętności radzenia sobie z wyrażaniem uczuć pozytywnych i negatywnych,  

- bezpieczne rozładowanie negatywnych emocji,  

- uświadamianie potrzeby bycia asertywnym i umiejętności mówienia nie,  

- doskonalenie umiejętności wyciszania złych emocji,  

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i umiejętności zachowania się w sytuacjach 
krytycznych.  

Gmina prowadziła  Punkt Interwencji Kryzysowej  , w którym zatrudniony 
psycholog systematycznie współpracował z GKPiRPA, udzielał indywidualnych porad 
dotyczących problemu alkoholowego członka rodziny, udzielał porad psychologicznych 
rodzicom dzieci niepełnosprawnych i z trudnościami szkolnymi, wspierał osobiście 
działalność świetlic środowiskowych w Podszynie i Chrapanowie, prowadził zajęcia 
profilaktyczno–wychowawcze w szkołach z zakresu profilaktyki agresji:  Lepiej 
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rozumiem siebie i innych; Komunikowanie się w grupie  ;  Radzenie sobie ze 
złością; Nazywanie uczuć  ;  Rozpoznawanie zachowań agresywnych  ;  Formy 
wyrażania agresji  ;  Ja i inni – poznaję, aby wybrać  ;  Rozpoznaję 
uzależnienia  ;  Rozpoznajemy i nazywamy uczucia  ;  Jesteśmy klasą  ;  Rozpoznajemy 
przyczyny złości  ;  Czasami się kłócimy. 

Gmina przystąpiła do edukacyjnej kampanii społecznej  Postaw na rodzinę  , 
w ramach której zakupiono i rozprowadzono w gminie materiały dotyczące właściwych 
relacji międzypokoleniowych dla rodziców, dziadków, nauczycieli, uczniów. Aktywnie 
uczestniczyła również w kampanii edukacyjnej  Pozory mylą, dowód nie  pod 
Honorowym Patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości RP, której organizatorami są 
Komenda Główna Policji i Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego 
w Polsce.  

W 2012 r. Gmina Zawichost również:  

- Ustaliła i uzgodniła lokalizację wszystkich gminnych przystanków szkolnych. Przystanki 
położone przy drogach gminnych, wojewódzkich i krajowych zostały oznakowane przez 
właścicieli tych dróg.  

- Odbudowała: ulicę Nadwiślańską w miejscowości Zawichost o długości odcinka 686 mb. 
Inwestycja obejmowała również umocnienie skarpy przyległej do drogi oraz ustawienie 
barier ochronnych - całe zadanie wynosiło 133 618,59 zł.; drogę gminną nr 401011 T Borki 
– Linów – Maruszów o długości odcinka 1464 mb za kwotę 304 264,78 zł.; drogę gminną 
nr 401040 T Podszyn – Szymanówka o długości odcinka 1219 mb za kwotę 306 962,83 zł.; 
drogę gminną nr 401042 T Podszyn – Pawłów o długości odcinka 158 mb za kwotę 
30 071,21 zł.; drogę gminną nr 401033 T Czyżów – Dąbie o długości odcinka 388 mb za 
kwotę 83 9223,65 zł.; drogę gminną nr 401036 T Czyżów przez wieś o długości odcinka 
750 mb za kwotę 184 453,88 zł.; wybudowano również końcowy odcinek drogi nr 401045 
T Wyspa – Słomianka o długości 855 mb za kwotę 150 838,16 zł.. Ponadto w 2012 roku 
łącznie na bieżące remonty dróg gminnych, prace porządkowe przy drogach, oznakowanie, 
wycinka drzew, odkrzaczanie oraz odśnieżanie dróg Gmina poniosła koszty w wysokości 
103 799,14 zł.  

Przy pomocy policji zorganizowała w szkołach egzaminy na kartę rowerową, którą 
z pozytywnym wynikiem ukończyło 21 uczniów oraz kartę motorowerową ukończoną 
przez 35 uczniów.  

Na terenie  Gminy Dwikozy  realizacja zadań należących do kompetencji Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona była w postaci 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Za 
rok 2012 udzielono 116 porad dla osób uzależnionych od alkoholu, 43 porady dla 
sprawców przemocy domowej uzależnionych od alkoholu, 24 porady dla ofiar 
przemocy domowej. Komisja współorganizowała dożywianie dla rodzin 
z uzależnieniem alkoholowym. Prowadzono kontrolę sklepów zgodnie z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

W dniu 23 marca 2012 roku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej  "Młodzież zapobiega pożarom"  . Eliminacje odbyły się 
w Urzędzie Gminy w Dwikozach.  

Wykonano remonty dróg gminnych na ogólnej długości 7 145 mb na całkowitą kwotę 
1 496 664,85 zł., w tym wykonano remonty nawierzchni bitumicznej, nawierzchni 
tłuczniowych, układanie płyt JOMB oraz remonty poboczy. Każda szkoła z terenu 
Gminy Dwikozy realizuje programy profilaktyczne i wychowawcze dla dzieci i ich 
rodziców. Przy udziale Policji dzieci zostają przygotowywane do uzyskania kart 
rowerowych i kart motorowerowych.  

W ramach działań wychowawczych mających na celu zmniejszenie zagrożeń oraz 
wzmacnianie pożądanych zachowań w Publicznym Gimnazjum w Dwikozach:  
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- odbywają się spotkania z uczniami i rodzicami z udziałem pedagoga, nauczycieli, 
wychowawców, przy wsparciu policji;  

- oceny z zachowania wystawiane są konsekwentnie co miesiąc, a na ich podstawie 
półroczne i końcowe;  

- realizowane są programy prozdrowotne i prospołeczne (  "Trzymaj Formę"  ,  „Życie bez 
alkoholu jest możliwe”  ,  „Czy marihuana jest OK?”  ,  "Jak stać się kapitanem samego 
siebie?"  );”,

- na bieżąco monitorowane są zachowania uczniów;  

- uczniowie sprawiający problemy wychowawcze otoczeni są szczególnym nadzorem – przykładem 
podawanym przez rodziców i dyrektora jest założenie takiemu uczniowi „karty zachowań”, w której 
dokonuje się oceny postępowania dziecka podczas pobytu w szkole;  

- wszyscy pracownicy szkoły konsekwentne postępują wobec uczniów naruszających zasady regulaminu;  

- nauczyciele chwalą uczniów za właściwe postępowanie oraz za osiągnięcia, nawet drobne;  

- uczniowie angażowani są w akcje społeczne lub prace na rzecz szkoły, np. pomoc w odśnieżaniu terenu 
szkoły czy zbiórka zakrętek dla chorego dziecka;  

- kształtowanie odpowiedzialności i samodzielności uczniów poprzez powierzanie im 
organizacji ważnych uroczystości i imprez szkolnych;  

- podejmowana jest praca indywidualna pedagoga z uczniem i rodzicami, kierowanie do 
specjalistów stosownie do zaistniałych potrzeb.  

Na terenie  Gminy Klimontów  przeanalizowano i ponownie wyznaczono miejsca zagrożenia 
przestępczością i wykroczeniami, dostosowując zadania i dyslokację służb policyjnych.  

Na terenach wiejskich tworzono grupy sąsiedzkiej czujności, patroli obywatelskich i koalicji na 
rzecz bezpieczeństwa. W czasie spotkań wiejskich dzielnicowy prowadził pogadanki na temat 
właściwego zabezpieczenia przed kradzieżami mienia, wskazywał sposoby zachowań mające na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa lokalnego, wykorzystywał w czasie patroli i obchodów uwagi dotyczące 
działań Policji. W minionym roku ujawniono przypadki przemocy w 13 rodzinach, zostały one objęte 
Programem Niebieskiej Karty i pomocą w zakresie prawnym.  

We wszystkich szkołach dzielnicowy prowadził spotkania i pogawędki związane 
z bezpieczeństwem w czasie drogi do szkoły, zabaw na świeżym powietrzu i w domu. 
Przeegzaminowano 92 osoby na kartę rowerową i motorowerową, zorganizowano rajdy rowerowe 
i imprezy, Piknik Rodzinny  „Ofiaruj dzieciom wakacje”,  w czasie których dzielnicowy prowadził 
pogadanki. W szkołach i przedszkolach strażacy przeprowadzili pogadanki na temat udzielania 
pierwszej pomocy. W miesiącach lipiec-sierpień 2012 r. prowadzony był program  „Bezpieczne 
Wakacje”.  Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Rządowym Programem na lata 2008-2013 
Bezpieczna i Przyjazna Szkoła nawiązano współpracę z dyrektorami szkół. Usunięte zostały 
wszystkie uchybienia dotyczące bezpieczeństwa na stadionie sportowym „LKS Klimontowianka” 
przy ul. Zysmana. Przeprowadzono remont przystanków autobusowych. Uprzątnięto teren przyległy 
do przystanków. Poprawiono infrastrukturę drogową poprzez remont dróg i ulic.  

Na terenie  Gminy Łoniów  w zakresie przeciwdziałania przestępczości, demoralizacji nieletnich 
i przemocy w rodzinie w dniach wolnych od nauki /w okresie świątecznym, ferii zimowych oraz 
w okresie wakacji/ wzmożone są kontrole drogowe oraz kontrole imprez przez Wydział Ruchu 
Drogowego KPP w Sandomierzu oraz przez Komisariat Policji w Koprzywnicy. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z policją dokonała kontroli wszystkich 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie gminy.  

W zakresie przeciwdziałania wszelkim przejawom patologii wśród młodzieży Urząd Gminy 
współpracował w organizowaniu różnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży, w tym 
również dla dzieci z rodzin patologicznych oraz dofinansowywał dla szkół różnego rodzaju wycieczki 
krajoznawcze. Ponadto zorganizowano Halowy Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży 
ponadgimnazjalnej z Gminy Łoniów, Mini Turniej Piłki Nożnej szkół podstawowych, Turniej Piłki 
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Siatkowej dziewcząt szkół podstawowych oraz Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Łoniów.  

W szkołach odbyły się teatrzyki, konkursy, pogadanki, warsztaty, programy profilaktyczne 
nt.  „Zdrowo żyć=pięknie żyć”, „Gminny Konkurs o zdrowiu”.  Gmina po raz piąty przystąpiła do 
ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej nt.  „Zachowaj trzeźwy umysł”.  W miejscach dużych 
skupisk młodzieży rozpropagowywano plakaty, ulotki nt.  „Stop napojom energetycznym w szkole”, 
„Moc wyciskaj z owoców”, „Tylko zdrowa energia doda skrzydeł Twojemu Dziecku”, „Napoje 
energetyczne są szkodliwe dla dziecka - informator dla rodziców”, „Niech moc będzie Z TOBĄ - Pij 
dobrą energię”, „Alkohol? - Nawet nie próbuj”, „Milczenie rodzi dystans - Dopalacze?”, „Nie 
chowaj głowy w piasek - ROZMAWIAJ”.  Gmina wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii  „Postaw 
na rodzinę!”  nt.  „Czy jesteś wzorem dla swoich dzieci?”  ,  „To ważne aby dom stał na solidnych 
fundamentach”  ,  „Mama, tata, ja i inni ludzie”  ,  „Jeśli Twoje dziecko potrzebuje pomocy....", 
"Niezastąpieni dziadkowie”  ,  ”Babciu co u Ciebie słychać?”  .  

W zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu zorganizowano 
spotkania w szkołach dzieci i młodzieży z przedstawicielami policji. Do GKRPA wpłynęły wnioski 
o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego, wobec powyższego 
przeprowadzono rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz skierowano na badanie przez 
biegłego w celu ustalenia stopnia uzależnienia. Na bieżąco, szczególnie z naciskiem na godziny 
wieczorowo-nocne, odbywało się legitymowanie osób w rejonach zagrożonych przestępczością 
w czasie służb patrolowych i obchodowych. Ponadto prowadzona była kontrola zabezpieczenia 
obiektów handlowych i użyteczności publicznej, eliminowanie nieprawidłowości zabezpieczeń tych 
obiektów.  

Patrole Policji z Komisariatu Policji w Koprzywnicy, Wydziału Ruchu Drogowego KPP 
w Sandomierzu prowadzili akcję i częste kontrole w miejscach występowania zagrożeń w ruchu 
drogowym. Podczas kontroli drogowych badany był stan trzeźwości użytkowników dróg oraz 
sprawdzany był stan techniczny pojazdów oraz prowadzono kontrole prędkości z użyciem 
fotograficznego rejestratora prędkości ze szczególnym uwzględnieniem dróg krajowych Nr 9 i Nr 79. 
W miesiącu kwietniu został zorganizowany konkurs wiedzy o ruchu drogowym. GKRPA zakupiła 
kamizelki odblaskowe dla dzieci z klas pierwszych z terenu Gminy Łoniów. Komisja Bezpieczeństwa 
Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Rolnictwa Rady Gminy w Łoniowie dokonała przeglądu 
oznakowań dróg gminnych oraz oznakowań pod kątem bezpieczeństwa dojścia do szkół na terenie 
gminy.  

Na terenie  Gminy Obrazów  funkcjonują Zespół Szkół w Obrazowie (Szkoła Podstawowa oraz 
Gimnazjum) oraz Szkoły Podstawowe w Bilczy, Głazowie i Kleczanowie. Dla zapewnienia 
odpowiedniego bezpieczeństwa w czasie drogi do szkoły większość dzieci i młodzieży jest dowożona 
do szkół, co minimalizuje wypadki z udziałem pieszych bądź rowerzystów.  

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły corocznie w szkołach 
prowadzone są pogadanki i spotkania z udziałem funkcjonariuszy Policji na temat bezpiecznego 
poruszania się po drogach indywidualnie i grupowo oraz korzystania ze środków komunikacji 
zbiorowej. Na jednym z takich spotkań w ramach akcji KP Policji  „Bądź bezpieczny na 
drodze”  dzieci otrzymały od policjantów odblaski, aby mogły być lepiej widoczne na drogach 
w warunkach ograniczonej widoczności. Na terenie Gminy Obrazów w 2012 roku w celu poprawy 
komunikacji lokalnej pokryto nawierzchnią asfaltową 8,6 km dróg oraz utwardzono 10,8 km. W celu 
poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na terenie gminy częściowo zmodernizowano 
oświetlenie uliczne. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oddano do użytku kładkę nad drogą 
powiatową w m. Obrazów oraz wybudowano 195 mb chodnika w m. Lenarczyce.  

W ramach organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy dokonywane jest 
cykliczne doposażanie świetlic w sprzęt rekreacyjny. Ponadto w miarę możliwości są wykonywane 
remonty świetlic. W 2012 roku wyremontowano świetlice w Dębianach, Lenarczycach i Węgrcach 
oraz wyposażono je w sprzęt świetlicowy oraz sportowy i telewizory. Głównym celem doposażenia 
świetlic, a także ich modernizacji jest to, aby młodzież miała gdzie się spotykać i bezpiecznie spędzać 
czas wolny. W trosce o sportowców wspólnie ze Stowarzyszeniem Gminny Klub Sportowy “GKS 
Obrazów” wspierany jest rozwój piłki nożnej. Na przełomie miesiąca lutego i marca oraz w lipcu 
odbyły się Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Wójta. W miesiącu sierpniu oddany został do użytku 
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stadion sportowy w Święcicy, a Gminny Klub Sportowy został zgłoszony do rozgrywek ligowych. 
Przy Szkole Podstawowej w Kleczanowie działa Młodzieżowy Klub Sportowy „OLIMPIA” 
Kleczanów, gdzie młodzi sportowcy uczestniczą w rozgrywkach ligowych piłki nożnej młodzików. 
W miesiącu czerwcu na boisku przy Szkole Podstawowej w Głazowie odbył się Festyn Dziecięcy 
w ramach gminnych obchodów Dnia Dziecka, a w Komornej zorganizowano festyn pod 
nazwą  „Bezpieczne Wakacje”  przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Obydwie 
imprezy odbyły się przy współudziale z Komendą Powiatową Policji i Państwową Strażą Pożarną 
oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.  

W celu zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostki, Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się 
pomocą dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc taka obejmuje także rodziny 
patologiczne, gdzie głównym czynnikiem szkodliwym jest alkohol. W sytuacjach gdy ktoś 
w znaczącym stopniu nadużywa alkoholu sprawa jest kierowana do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Na terenie Gminy Obrazów działa Punkt Konsultacyjny dla Osób 
Uzależnionych i ich Rodzin. W 2012 r. do punktu zostało wezwanych 14 osób. Na terapię 
z Pedagogiem ds. Profilaktyki Uzależnień, która prowadzi Punkt Konsultacyjny uczęszczają nie tylko 
osoby wezwane, ale także potrzebujące motywacji w walce z uzależnieniem alkoholowym własnym 
lub współmałżonka. Głównym celem i zadaniem jest motywowanie takich osób, do ograniczenia 
spożycia alkoholu, a przede wszystkim dotarcie do nich, aby pod jego wpływem nie prowadzili 
pojazdów i maszyn lub w inny sposób zagrażali zdrowiu i bezpieczeństwu swoim najbliższym 
i innym mieszkańcom gminy. Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej udzielana jest 
pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych pozyskiwanych z programu „Pomoc Państwa 
w zakresie dożywiania” oraz z fundacji „CARITAS” w Sandomierzu. Z pomocy tej w 2012 roku 
skorzystało łącznie 635 osób. Pomocy rzeczowej w postaci zakupu opału udzielono 40 osobom. 
Z pomocy w ramach zasiłku celowego na zakup posiłku korzysta 340 osób. Bezpłatnym dożywianiem 
w szkole objętych jest 252 dzieci. W ramach programu profilaktycznego pedagogizacja rodziców 
i uczniów w Zespole Szkół w Obrazowie zorganizowano konferencję dla rodziców poświęconą 
patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży. W konferencji uczestniczyli rodzice uczniów ze 
szkół z terenu gminy wraz z dyrekcją, wychowawcami, Policją i samorządowcami. Tematyka 
spotkania dotyczyła patologii społecznych, na jakie są narażeni młodzi mieszkańcy gminy m.in. 
alkoholizm, narkomania, przemoc i uzależnienie od papierosów oraz bezpieczeństwa w drodze do i ze 
szkoły, a także w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  

Urząd Gminy w Samborcu  w ramach podjętych działań prowadził akcje kontrolno-informacyjne 
w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Samborzec. Funkcjonariusze Policji brali czynny udział 
w propagowaniu zasad bezpieczeństwa wśród młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu gminy. Funkcjonariusze Policji obecni byli również podczas imprez rekreacyjno-sportowych 
organizowanych na terenie naszej gminy. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, członkowie 
OSP z terenu  

Gminy Samborzec, Policja, jednostki organizacyjne gminy oraz mieszkańcy gminy wzięli udział 
w dwudniowych ćwiczeniach przeciwpowodziowych połączonych  

z ewakuacją mieszkańców terenów zalewowych pod kryptonimem  „Koprzywianka 
2012”.  Corocznie, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji oraz KP PSP  

w Sandomierzu, organizowany jest Gminny Dzień Dziecka, podczas którego prowadzone są 
konkursy dla młodzieży związane z propagowaniem bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Zarząd Gminny ZOSP RP w Samborcu we współpracy z KP PSP  

w Sandomierzu i Urzędem Gminy zorganizował turniej wiedzy pożarniczej, w którym 
uczestniczyła młodzież z terenu naszej gminy. Przez cały rok udostępnione są świetlice w remizach 
strażackich, w których młodzież spędza wolny czas na grach i zabawach. Podczas organizowanych 
imprez masowych obecni byli funkcjonariusze Policji i druhowie z jednostek OSP.  

Na terenie  Gminy Wilczyce  funkcjonują: Zespół Szkół w Wilczycach (Szkoła Podstawowa oraz 
Gimnazjum), którego organem prowadzącym jest Gmina oraz Szkoły Podstawowe w Darominie, 
Radoszkach oraz Łukawie, których organem założycielskim i prowadzącym są stowarzyszenia. 
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Samorząd Gminy wspólnie z placówkami oświaty działa aktywnie w kwestii podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa w samych szkołach, a także w ich otoczeniu. Remonty wymagające szybkiego 
działania w związku z zagrożeniem zdrowia i życia uczniów są zawsze zgłaszane przez dyrekcje 
szkoły do Urzędu Gminy i nadawany jest bieg sprawie polegający na natychmiastowym usunięciu 
zagrożenia. Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa w czasie drogi do szkoły większość 
dzieci i młodzieży jest dowożona do szkół, co minimalizuje wypadki z udziałem pieszych bądź 
rowerzystów. W kwestii współpracy na rzecz bezpieczeństwa samorząd wspólnie ze szkołami 
organizuje turnieje sportowe. Turnieje i zawody sportowe są organizowane najczęściej w dni, kiedy 
przypadają tzw. „święta” uczniowskie jak: Dzień Dziecka, Pierwszy Dzień Wiosny, itd.  

Na terenie Gminy Wilczyce w 2012 roku w celu poprawy komunikacji lokalnej pokryto 
nawierzchnią asfaltową ok. 4 km dróg oraz utwardzono ok. 2 km. Każde uszkodzenia jezdni są na 
bieżąco usuwane. W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu wykonano oświetlenie drogi 
w miejscowości Dobrocice.  

W ramach organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy dokonywane jest 
cykliczne doposażanie świetlic w nowoczesny sprzęt sportowy. Dla zadbania o zdrowie osób 
odwiedzających świetlice w okresie jesiennym i zimowym zakupiono do świetlic w Wysiadłowie 
i Radoszkach piecyki gazowe. Ponadto w miarę możliwości są wykonywane remonty świetlic, i tak 
w 2012 roku wyremontowano świetlice w Darominie, Pęczynach, Pielaszowie i Zagrodach oraz 
wyposażono w sprzęt sportowy do ćwiczeń fizycznych oraz telewizory, a także komputer z dostępem 
do internetu. Głównym celem doposażenia świetlic, a także ich modernizacji jest to, że młodzież ma 
miejsce gdzie może się spotykać i bezpiecznie korzystać ze sprzętu będącego na wyposażeniu 
świetlicy. Szczególnie wieczory wolne od nauki szkolnej młodzież spędza w świetlicach, dzięki 
czemu rodzice wiedzą gdzie są ich pociechy.  

W trosce o sportowców wspólnie ze Stowarzyszeniem Ludowy Klub Sportowy “Huragan” 
wspierany jest rozwój piłki nożnej. Większość młodych zawodników pochodzi z rodzin 
patologicznych, dla których gra zespołowa jest jedynym sposobem oderwania się od szarej 
rzeczywistości i kształtowania osobowości z wykluczeniem uzależnień od środków szkodliwych dla 
życia i zdrowia. W dniu 10 czerwca 2012 r. na Stadionie Sportowym w Wilczycach zorganizowano 
festyn rodzinny przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców gminy przy współpracy z Komendą 
Powiatową Policji i Państwową Strażą Pożarną. W celu zaspokojenia podstawowych potrzeb 
jednostki, która jest samotną, schorowaną i starszą osobą lub nieporadną życiową, Gmina poprzez 
Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się takimi osobami. Pomoc jaką świadczy OPS opiera się 
w szczególności na wielorakich działaniach mających na celu zadbanie o zdrowie i życie osób 
będących w trudnej sytuacji. Pomoc taka obejmuje rodziny patologiczne, gdzie głównym czynnikiem 
szkodliwym jest alkohol. W sytuacjach gdy ktoś w znaczącym stopniu nadużywa alkoholu sprawa 
jest kierowana do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie Gminy 
Wilczyce działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. W 2012 r. do punktu 
zostało wezwanych ok.10 osób. Na terapię z Pedagogiem ds. Profilaktyki Uzależnień, która prowadzi 
Punkt uczęszczają nie tylko osoby wezwane, ale także potrzebujące motywacji w walce 
z uzależnieniem alkoholowym własnym lub współmałżonka. Głównym celem i zadaniem jest 
motywowanie takich osób, aby choć ograniczyły spożywanie, a przede wszystkim dotarcie do nich 
aby pod wpływem alkoholu nie poruszali się pojazdem mechanicznym lub w inny sposób zagrażali 
zdrowiu i bezpieczeństwu swoim najbliższym. Osobom znajdujących się w trudnej sytuacji udzielana 
jest pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych pozyskiwanych z „Banku Żywności”. 
Z takiej pomocy w 2012 roku skorzystało 140 osób.  

Na terenie Gminy Wilczyce funkcjonuje także Zespół Interdyscyplinarny, którego głównym 
zadaniem jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowanie kroków mających 
wyeliminować zjawisko przemocy ze środowiska lokalnego. W 2012 roku na terenie Gminy 
Wilczyce utworzono „Klub Seniora”, którego głównym celem jest pobudzenie aktywności osób 
starszych w lokalnej społeczności.  

W dniu 27 kwietnia 2012 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Wilczycach zorganizowano 
Gminną konferencję poświęconą patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży. W konferencji 
uczestniczyło około 200 uczniów ze szkół z terenu gminy wraz z dyrekcją, wychowawcami, Policją, 
rodzicami i samorządowcami. Tematyka spotkania dotyczyła patologii społecznych na jakie są 
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narażeni młodzi mieszkańcy gminy m.in. alkoholizm, narkomania, przemoc i uzależnienie od 
papierosów. Najważniejszym i podstawowym celem jaki ma Gmina Wilczyce to zapewnienie 
bezpieczeństwa. Ten stan pewności i równowagi jest priorytetowym w celu utrzymania spójności 
społecznej, a także utrzymywanie prawidłowego środowiska dla rozwoju młodego pokolenia.  

3. W ramach kontynuacji programu cząstkowego  „Bezpieczne drogi powiatu 
sandomierskiego”  mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych, Zarząd Dróg 
Powiatowych w roku 2012 zrealizował wiele zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie 
naszego powiatu.  

a) Miasto Sandomierz 

Odbudowano 423 mb ulicy Staromiejskiej. Wartość zadania wyniosła 325 452,71 zł. Promesa MSW - 
80% zadania tj. 252 621,00 zł, udział Powiatu 20% tj. 72 831,71 zł.  

b) Gmina Dwikozy 

Łączne nakłady na remonty dróg  626 235,56 zł  

Długość odcinków dróg  2,238 km  

Udział Gminy  11 993,46 zł  

Udział Powiatu  113 432,10 zł  

Promesa MSW  500 810,00 zł  

c) Gmina Klimontów 

Łączne nakłady na remonty dróg  323 630,04 zł  

Długość odcinków dróg  1,907 km  

Udział Gminy  32 362,58 zł  

Udział Powiatu  32 365,46 zł  

Promesa MSW  258 902,00 zł  

d) Gmina Koprzywnica 

Łączne nakłady na remonty dróg  597 862,15 zł  

Długość odcinków dróg  1,215 km  

Udział Gminy  49 000,00 zł  

Udział Powiatu  70 573,15 zł  

Promesa MSW  478 289,00 zł  

e) Gmina Łoniów 

Łączne nakłady na remonty dróg  253 178,34 zł  

Długość odcinków dróg  1,272 km  

Udział Gminy  23 322,03 zł  

Udział Powiatu  43 281,31 zł  

Promesa MSW  186 575,00 zł  

f) Gmina Samborzec 

Łączne nakłady na remonty dróg  662 998,10 zł  

Długość odcinków dróg  3,152 km  

Udział Gminy  46 144,42 zł  

Udział Powiatu  118 662,68 zł  

Promesa MSW  498 191,00 zł  

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 23 – Poz. 1167



g) Gmina Wilczyce 

Łączne nakłady na remonty dróg  643 109,80 zł  

Długość odcinków dróg  2,421 km  

Udział Gminy  43 365,00 zł  

Udział Powiatu  109 946,80 zł  

Promesa MSW  489 798,00 zł  

Po sezonie zimowym w miesiącach V–VI 2012 r. oraz w miesiącach IX–X 2012 r. przeprowadzono 
remonty cząstkowe dróg powiatowych. Koszt remontów cząstkowych wyniósł 144 949,56 zł. Zużyto 
328,4 ton grysu z emulsją asfaltową. W miarę występujących potrzeb Zarząd Dróg Powiatowych 
uzupełniał ubytki w nawierzchniach dróg powiatowych masą asfaltową na zimno w ilości ok 0,7 tony. 
W okresie letnim przeprowadzono oznakowanie poziome na terenie miasta Sandomierza. Wartość robót 
wyniosła 18 018,27 zł. Łączna powierzchnia malowania 1542 m².  

Zarząd Dróg Powiatowych wspólnie z Policją oraz przedstawicielami Gmin dokonał dwa razy w roku 
objazdu dróg powiatowych pod kątem:  

- oznakowania dróg,  

- ograniczenia prędkości,  

- określenia miejsc niebezpiecznych.  

Na tej podstawie uzupełniano oznakowanie dróg oraz wykonywano naprawy dróg. W ramach prac 
eksploatacyjnych ZDP dokonuje okresowych przeglądów mostów, a także wykonuje przebudowę 
przepustów i udrażnia istniejące, odtwarza rowy odwadniające, ścinki poboczy dróg z odwozem ziemi, 
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, poziome bariery ochronne, 
montaż luster drogowych), wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym w miejscach stwarzających 
zagrożenie dla ruchu drogowego.  

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ZDP zamontował łącznie 44 sztuk znaków 
drogowych na drogach powiatowych w tym:  

- znaki ostrzegawcze  - 7 szt.  

- znaki zakazu  - 10 szt.  

- znaki informacyjne  - 6 szt.  

- tabliczki pod znaki  - 4 szt.  

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  - 12 szt.  

- dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi  - 5 szt.  

Zarząd Dróg Powiatowych w celu właściwego zabezpieczenia stanu nawierzchni dróg w okresie 
zimowym (zwalczania gołoledzi oraz utrzymania przejezdności) zlecił utrzymanie dróg wykonawcy 
zewnętrznemu, wyłonionemu w wyniku przetargu. Na terenie powiatu sandomierskiego zimowe 
utrzymanie dróg realizuje Przedsiębiorstwo Usług Drogowych w Opatowie. Do zwalczania śliskości 
zgromadzono 600 ton piasku i 300 ton soli drogowej, oraz 1664 ton mieszanki piaskowo-solnej 
z ubiegłego roku. Mieszankę piaskowo-solną zgromadzono na placu zimowego utrzymania dróg 
w Samborcu. Określone zostały kategorie i kolejność odśnieżania i posypywania mieszanką piaskowo-
solną ciągów drogowych w sezonie zimowym.  

Niemniej jednak w roku 2012 na terenie działania KPP Sandomierz odnotowano łącznie 759 zdarzeń 
drogowych, z czego 674 to kolizje drogowe. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, 
kiedy to zaistniało 985 zdarzeń drogowych odnotowano spadek ogólnej ich liczby o 226. Biorąc pod 
uwagę liczbę kolizji na przestrzeni ostatnich 5 lat, gdzie wartość oscyluje w granicy około 1000, to 
w roku 2012 zanotowano spadek ich liczby do ilości 674. Należy podkreślić, że przestrzeni 
5 minionych lat jest to najniższa wartość liczbowa.  

W 2012 r. odnotowano łącznie 85 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 15 osób, a 113 
osób doznało obrażeń ciała. W porównaniu do roku 2011 nastąpił spadek liczby wypadków, przy czym 
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doszło do wzrostu osób, które w ich wyniku poniosły śmierć oraz odniosły obrażenia ciała. Rok 2012 
w tym względzie utrzymał poziom roku 2005, który również był tragiczny w skutkach.  

Z danych statystycznych wynika, że w dalszym ciągu najbardziej zagrożonymi terenami są: miasto 
Sandomierz, gdzie odnotowano 24 wypadki drogowe (wzrost o 2 w stosunku do 2011 r.), Gmina 
Klimontów – liczba wypadków 21 (wzrost o 9 w stosunku do 2011 r.), Gmina Dwikozy – liczba 
wypadków 9 (wzrost o 1 w stosunku do 2011 r.), Gmina Łoniów – 9 wypadków drogowych (spadek 
o 1 w stosunku do 2011 r.), Gmina Obrazów – 8 wypadków drogowych (spadek o 3 w stosunku do 
2011 r.). Natomiast najniższą wypadkowość odnotowano na terenie gmin Koprzywnica, Samborzec, 
Wilczyce i Zawichost.  

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.  

1) Skuteczność działań w dużej mierze zależy od sprawności i niezawodności technicznej pojazdów i sprzętu. 
Uzyskuje się to dzięki stałym zabiegom obsługowo-naprawczym. W chwili obecnej wyposażenie 
warsztatowe, niskie obsady etatowe zmian służbowych oraz duża ilość zdarzeń i zajęć doskonalących 
powodują, że zaplecza techniczne nie działają w odpowiedni sposób. W obecnym stanie przy 
wykorzystaniu własnego zaplecza wykonywane są tylko podstawowe czynności obsługowe pojazdów 
i sprzętu silnikowego na własne potrzeby. Wykonywanie napraw nowoczesnych pojazdów we własnym 
zakresie, bez specjalistycznych narzędzi oraz fachowej kadry jest praktycznie niemożliwe.  

Naprawy i obsługa okresowa sprzętu specjalistycznego, takiego jak: narzędzia hydrauliczne, 
narzędzia pneumatyczne, radiostacje, urządzenia kontrolno-pomiarowe, aparaty powietrzne i ubrania 
gazoszczelne, wg zaleceń producentów, zlecane są firmom zewnętrznym dysponującym odpowiednią 
kadrą, sprzętem i uprawnieniami. Powoduje to niestety zwiększenie kosztów eksploatacyjnych oraz 
przedłużanie czasu wycofania z działań operacyjnych. Aby przynajmniej częściowo temu 
przeciwdziałać i obniżyć koszty eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, dzięki współpracy KP 
PSP w Sandomierzu z samorządami z terenu powiatu sandomierskiego w roku 2012 udało się 
zgromadzić środki finansowe na utworzenie w naszej jednostce warsztatu obsługi sprzętu ODO. 
Przeszkolono serwisantów, zakupiono niezbędne wyposażenie i obecnie warsztat realizuje już swoje 
zadania, polegające na świadczeniu nieodpłatnych usług na rzecz PSP i jednostek OSP z terenu naszego 
powiatu.  

2) Ważnym elementem gotowości do działań jednostek ratowniczych jest wyposażenie techniczne w sprzęt 
i pojazdy. Obecny stan wyposażenia użytkowanego przez jednostki organizacyjne PSP i OSP został 
osiągnięty przez wieloletnią działalność planistyczną i zaopatrzeniową.  

Obowiązujące normatywy oraz osiągnięty poziom ilościowy i jakościowy wyposażenia pozwalają na 
określenie stopnia przygotowania jednostek organizacyjnych PSP i OSP do wykonywania zadań 
ustawowych i ustalenie najważniejszych potrzeb. Specyfika wykorzystania tego sprzętu, tj. intensywne 
użytkowanie i pozostawanie w stałej gotowości, powoduje jego szybkie zużycie, a to pociąga za sobą 
konieczność jego stałej wymiany. Sprzęt, który osiągnął normy eksploatacyjne i jest sprawny 
technicznie, może być przekazany jednostkom OSP do dalszego użytkowania.  

Budżet jednostki w 2012 r. nie pozwolił na dokonanie znaczących zakupów nowego sprzętu. Wśród 
sprzętu i wyposażenia pozyskanego lub odnowionego należy wymienić przede wszystkim kamerę 
podwodną dla specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego, zestaw kombinezonów i wyposażenie 
namiotu do przeprowadzania dekontaminacji wstępnej, armaturę pożarniczą oraz elementy ekwipunku 
osobistego strażaka.  

3) W powiecie sandomierskim łącznie funkcjonuje 84 jednostki OSP. Optymistycznym akcentem od kilku lat 
jest tendencja odmładzania taboru samochodowego użytkowanego w jednostkach OSP. W 2012 roku 
zakupione zostały 2 nowe samochody do OSP Klimontów. Ochotnicze Straże Pożarne powiatu 
sandomierskiego eksploatują łącznie ponad 250 szt. (w tym 214 szt. w jednostkach włączonych do KSRG) 
różnego sprzętu specjalistycznego (motopompy i pompy, zestawy hydrauliczne ratownictwa technicznego, 
agregaty prądotwórcze ze sprzętem oświetleniowym, pilarki i przecinarki spalinowe, łodzie ratownicze 
z silnikami zaburtowymi, aparaty powietrzne).  
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W 2012 r. środki dotacji przyznanych przez Komendanta Głównego PSP dla jednostek OSP 
włączonych do KSRG pozwoliły na zakup m.in.: 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 
1 zestawu narzędzi hydraulicznych, 16 aparatów powietrznych ODO, 3 zestawów ratownictwa 
medycznego PSP-R1, 1 agregatu wysokociśnieniowego wodno–pianowego, 1 rozpieracza 
hydraulicznego (uzupełnienie zestawu), 1 przecinarki do stali i betonu, sprzętu i wyposażenia 
pożarniczego (węże pożarnicze, bosaki, tłumice, linki strażackie, środek pianotwórczy), przedmiotów 
ochrony osobistej strażaka (ubrania specjalne, buty specjalne, hełmy, rękawice specjalne, kominiarki 
niepalne, szelki ratownicze).  

4) W 2012 r. na terenie powiatu sandomierskiego jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych wyjeżdżały  1020  razy, w tym 639 razy do pożarów, 365 do miejscowych zagrożeń, a 16 
razy były to alarmy fałszywe.  

Analizując sytuację w 2012 r. należy stwierdzić, że w porównaniu z 2011 r. zwiększyła się ilość 
powstałych pożarów o 144, jednakże zmniejszyła się liczba miejscowych zagrożeń o 463 zdarzeń. 
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 najmniej miejscowych zagrożeń wystąpiło w miesiącu 
styczniu oraz listopadzie i grudniu.  

W 2012 r. zanotowano 639 pożarów, to jest prawie 63% wszystkich wyjazdów, z czego 602 to pożary 
małe, co stanowi ok. 94,2% pożarów, 37 to pożary średnie co stanowi ok. 5,8% pożarów, pożary duże 
nie wystąpiły. Największą liczbę pożarów /150/ odnotowano na terenie Miasta Sandomierza, co stanowi 
23% wszystkich pożarów. Drugą gminą o największej ilości pożarów jest gmina Dwikozy. Najmniej 
zdarzeń zanotowano na terenie gmin Obrazów i Zawichost. Największą liczbę pożarów odnotowano 
w dziale uprawy, rolnictwo – 471 zdarzeń, co stanowi 74% wszystkich pożarów, na drugim miejscu 
znalazły się pożary innych obiektów - łącznie 15% wszystkich pożarów. Podpalenie /551 razy/ było 
najczęstszą przyczyną powstania pożarów oraz wady środków transportu i nieostrożność osób.  

Na ogólną liczbę 1020 zdarzeń w 2012 r. odnotowano 365 miejscowych zagrożeń i tak:  

- małe – 9, co stanowi ok. 2,4 % ogółu miejscowych zagrożeń,  

- lokalne – 350, co stanowi ok. 95,9 % ogółu miejscowych zagrożeń,  

- średnie – 5, co stanowi ok. 1,4% ogółu miejscowych zagrożeń,  

- gigantyczne – 1, co stanowi ok. 0,3 % ogółu miejscowych zagrożeń.  

Największą ilość miejscowych zagrożeń odnotowano na terenie miasta Sandomierza (123), gminy 
Klimontów (100), co stanowi 61% wszystkich miejscowych zagrożeń na terenie powiatu 
sandomierskiego.  

Najwięcej osób poszkodowanych podczas zdarzeń było na terenie gminy Klimontów (39) oraz 
gminy Łoniów (32). Podczas prowadzonych działań ratowniczych poszkodowany został 1 ratownik.  

Przy zdarzeniach na terenie powiatu sandomierskiego najwięcej strażaków brało udział na terenie 
gminy Klimontów oraz miasta Sandomierza, co wiąże się również z największą ilością samochodów, 
które brały udział w zdarzeniach. Najwięcej razy strażacy udzielali pomocy medycznej podczas 
zdarzeń na terenie gminy Klimontów (30) i gminy Łoniów (33). Najwięcej jednostek OSP spoza 
gminy dysponowane były do zdarzeń na terenie miasta Sandomierz (32) oraz gminy Klimontów 
(14).  

Największe straty pożarowe wystąpiły na terenie gminy Klimontów (252,3 tys. zł.). Na terenie 
gminy Klimontów odnotowano też największe straty powstałe w wyniku miejscowych zagrożeń 
(375,0 tys. zł.). Dzięki działaniom jednostek ochrony ppoż. uratowano mienie o łącznej wartości 4627 
tys. zł.  

5) Operacyjny nadzór nad bezpieczeństwem powiatu sandomierskiego sprawowany jest przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu poprzez:  

- współpracę ze służbami ratowniczymi, tj. Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym, 
Pogotowiem Energetycznym, Jednostką Wojskową, Pomocą Drogową i innymi,  
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- bieżącą kontrolę stanu zaopatrzenia wodnego miejscowości,  

- kontrolę stanu dróg dojazdowych do obiektów mieszkalnych, zakładów pracy, obiektów użyteczności 
publicznej oraz obiektów sakralnych,  

- organizowanie ćwiczeń i szkoleń na obiektach na terenie powiatu: szkolenia, ćwiczenia prowadzone są 
na wybranych obiektach, które stwarzają duże zagrożenie pod względem pożarowym, gdzie występują 
utrudnienia w ewakuacji ludzi i mienia,  

- opracowywanie i wdrażanie planów zabezpieczenia miejscowości i miast  

w oparciu o analizy stanu zagrożenia pożarowego,  

- wypracowanie skutecznych sposobów (algorytmów) postępowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
w zdarzeniach na terenie miasta (pożary, wypadki, awarie, utonięcia, zagrożenia chemiczne, 
ekologiczne),  

- przedkładanie własnych opracowań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego władzom gmin i miast,  

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

- współpracę służb KP PSP z przedsiębiorstwami i zakładami na terenie miast  

i gmin w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego,  

- kierowanie i dowodzenie związkami taktycznymi tj. jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych 
i zastępami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej biorącymi udział  

w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu.  

6) Siłę Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie sandomierskim stanowią: Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza w Sandomierzu, 22 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG 
oraz 61 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie włączone do KSRG.  

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

Komenda Powiatowa PSP w Sandomierzu podpisała 22 porozumienia 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. 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).  

Rozległy teren powiatu sandomierskiego chroniony jest 41 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 występuje gmina, która wprowadziła do systemu tylko jedną jednostkę OSP tj. 
Miasto i Gmina Zawichost.  

Na terenie powiatu sandomierskiego działa łącznie 84 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W związku z brakiem posiadania wyposażenia osobistego, badań lekarskich oraz wymaganego 
przeszkolenia  37 jednostek z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może być 
dysponowane do działań ratowniczych. 

Na podstawie opracowanych założeń i po ustaleniu planu sieci Jednostek Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego oraz rozmieszczeniu sprzętu specjalistycznego  wynikają następujące wnioski: 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 27 – Poz. 1167



- Na terenie powiatu sandomierskiego działa 22 jednostki OSP włączone do KSRG. Wszystkie jednostki 
posiadają system DSP 50. Czas alarmu i zadysponowania OSP włączonych do KSRG zgodnie z przepisami 
nie powinien przekroczyć 5 min. Analizując czasy dysponowania i przybycia na miejsce zdarzenia w ciągu 
8 minut przy założonej prędkości 60 km/h z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, pory roku, pory 
dnia oraz czasu zbiórki każda jednostka OSP z KSRG jest w stanie w tym czasie pokonać ok. 3 km. od 
miejsca siedziby. W tym czasie żadna z jednostek nie jest w stanie zabezpieczyć chronionego obszaru 
własnej gminy, a jedynie zabezpieczy teren własnej miejscowości i jej obrzeża. Najmniej chronionym 
terenem jest obszar Miasta i Gminy Zawichost, ze względu na funkcjonowanie tylko jednej jednostki OSP 
włączonej do KSRG, co nasuwa wniosek włączenia do KSRG przynajmniej jeszcze jednej jednostki OSP 
z terenu tej gminy.  

- W oparciu o analizę wyposażenia jednostek OSP z KSRG oraz typu „S” oraz ich lokalizację, należy 
stwierdzić, że na terenie powiatu sandomierskiego istnieją obszary, do których czas dotarcia ze sprzętem 
specjalistycznym przekracza 15 minut. W okresie przejściowym na terenie każdej gminy powinna być 
minimum jedna jednostka OSP, która takowy sprzęt posiada. Na terenie 8 gmin są zlokalizowane jednostki 
OSP z KSRG wyposażone w sprzęt ochrony dróg oddechowych. Na terenie 7 gmin są zlokalizowane 
jednostki OSP z KSRG wyposażone w sprzęt hydrauliczny. Na terenie Miasta i Gminy Zawichost, ze 
względu na brak w/w sprzętu, w sytuacji konieczności jego wykorzystania czas dotarcia jednostek ochrony 
przeciwpożarowej posiadających sprzęt hydrauliczny przekracza 15 minut. Na terenie 6 gmin są 
zlokalizowane jednostki OSP z KSRG wyposażone w sprzęt pływający. Na terenie Gminy Obrazów oraz 
Gminy Wilczyce, ze względu na brak w/w sprzętu, w sytuacji konieczności jego wykorzystania czas dotarcia 
jednostek ochrony przeciwpożarowej posiadających sprzęt pływający przekracza 15 minut. Na terenie 
6 gmin są zlokalizowane jednostki OSP z KSRG wyposażone w sprzęt medyczny umożliwiający udzielenie 
pomocy medycznej. Na terenie Miasta i Gminy Zawichost oraz Gminy Obrazów, ze względu na brak w/w 
sprzętu, w sytuacji konieczności jego wykorzystania czas dotarcia jednostek ochrony przeciwpożarowej 
posiadających sprzęt medyczny przekracza 15 minut. Należy podkreślić, że wśród jednostek OSP nadal są 
braki w ilości wyszkolonych ratowników oraz część jednostek nie posiada zestawów do tlenoterapii. 
Analizując ilość wyjazdów do zdarzeń zastępów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sandomierzu poza teren 
Miasta Sandomierza oraz ilość dysponowania jednostek OSP z KSRG na teren miasta należy stwierdzić, że 
wobec braku zlokalizowanych w Sandomierzu innych jednostek ochrony przeciwpożarowej czas dotarcia do 
15 minut jest czysto teoretyczny.  

- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodnego funkcjonująca przy JRG Sandomierz liczy 11 ratowników, 
w tym 4 kierowników robót podwodnych. Grupa wyposażona jest w dostateczną ilość sprzętu, niemniej jest 
to sprzęt wyeksploatowany wymagający wymiany. Czas wejścia całej lub części grupy do działania nie 
przekracza 120 minut.  

7) Dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu sandomierskiego prowadzono czynności 
kontrolno-rozpoznawcze, podczas których stwierdzono nieprawidłowości w zabezpieczeniu 
przeciwpożarowym kontrolowanych obiektów. Ogółem przeprowadzono 123 kontrole:  

- kontrole podstawowe - 51  

- kontrole sprawdzające - 52  

- odbiory obiektów- 20  

Ogółem stwierdzonych nieprawidłowości –  125. 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych:  

- w sprawie usunięcia uchybień -  29 

- w sprawie wstrzymania robót i zakazu eksploatacji – 0  

Nałożono 7 mandatów karnych. Zastosowano 28 wystąpienia do innych organów. Wydano 20 
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 Publiczne 
i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, gdzie przeprowadzono łącznie 25 kontroli, szkoły – 17 
kontroli oraz pawilony handlowe – 10 kontroli. W dalszym ciągu utrzymuje się wysoki wskaźnik 
ilości nieprawidłowości w obiektach użyteczności publicznej, gdzie w 126 obiektach stwierdzono 125 
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nieprawidłowości. Najwięcej nieprawidłowości, bo 26, stwierdzono w Publicznych i Niepublicznych 
Zakładach Opieki Zdrowotnej, następne grupy to szkoły – 13, budynki produkcyjne – 10. Nałożono 
łącznie 7 mandatów karnych. Wydano 29 decyzje administracyjne.  

W roku 2012 zgłoszono łącznie do odbioru 47 obiektów, w tym Komenda Powiatowa PSP 
zajmowała stanowisko dotyczące zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej w przypadku 27 obiektów. Wydano 6 postanowienia – sprzeciwy, 3 postanowienia 
z uwagi na użytkowanie obiektu oraz 18 postanowień bez uwag.  

5. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Odział 
w Sandomierzu  /ŚZMiUW RO/ w 2012 roku kontynuował inwestycje w zakresie poprawy warunków 
bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu sandomierskiego.  

W grudniu 2012 r. została zakończona rozbudowa i podwyższenie lewego wału rzeki Trześniówki 
w Sandomierzu. Jest to odcinek o długości 2,81 km od torów kolejowych do granicy z województwem 
podkarpackim. Wykonanie tego zadania poprzez zabezpieczenie podłoża pod wałem przeciwpowodziowym 
jak i samego wału, a także podniesienie go do takiej samej wysokości jak na terenie woj. podkarpackiego 
zabezpieczy prawobrzeżną część Sandomierza od strony rzeki Trześniówki. Zadanie to o wartości  7,3 
mln zł  sfinansowane zostało z rządowego  „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej 
Wisły”  .  

Rozpoczęto również remont lewego wału rzeki Koprzywianki na dł. 3,2 km. W 2012 r. na tym zadaniu 
zrealizowano roboty na wartość  2,6 mln zł  , a koszt całego zadania wynosi 8,7 mln zł.  

Należy zaznaczyć, że Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach opracował 
w 2011 r.  „Koncepcję ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza 
i Tarnobrzega”  . Koncepcja ta opracowana zgodnie z najnowszymi standardami w tym zakresie obejmuje 
swym zasięgiem Sandomierz i Tarnobrzeg w woj. podkarpackim, a więc obszary, które najbardziej 
ucierpiały w czasie powodzi w 2010 r. Zgodnie z tą koncepcją wykonana jest dokumentacja techniczna na 
zabezpieczenie prawego wału rzeki Wisły w Sandomierzu. Problem zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
to nie tylko wały przeciwpowodziowe, ale również odprowadzenie wód opadowych z obszaru chronionego 
do rzeki w czasie przechodzenia wielkich wód powodziowych w międzywalu, gdy zamknięte są przepusty 
wałowe, którymi woda z rzek Struga A i Atramentówka odpływa do Wisły. Dlatego też Świętokrzyski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach opracowuje dokumentację techniczną pn.:  „Ochrona 
przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza – odwodnienie terenu w widłach Wisły 
i Trześniówki”  , która obejmuje swym zakresem zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego 
odcinka rzeki Atramentówki (Ciek od Wielowsi), budowę nowej przepompowni „Koćmierzów” i śluzy 
grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału doprowadzającego wodę 
z Atramentówki do pompowni oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz 
z przebudową i rozbudową przepompowni „Nadbrzezie”.  

Woda w czasie powodzi nie uznaje granic województw, a system odpływu wód z międzywala łączy się 
Podkarpaciem, dlatego w celu jednolitego podejścia do tematu odwodnienia w zakres w/w opracowania 
wchodzi opracowanie koncepcji programowo–przestrzennych budowy nowej pompowni 
przeciwpowodziowej „Trześń” w gminie Gorzyce dla odprowadzenia wody z potoku od Wielowsi do rzeki 
Trześń. Opracowanie to zostanie przekazane dla województwa podkarpackiego w celu kontynuacji prac 
projektowych. Niezależnie od powyższego opracowania,  „Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej 
części Sandomierza – odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki”  obejmuje również 
koncepcję programowo-przestrzenną modernizacji systemu odprowadzenia wód powierzchniowych z terenu 
Huty Szkła i osiedla Baczyńskiego (teren pomiędzy starym i nowym wałem). Z kolei ta koncepcja zostanie 
przekazana dla Huty Szkła i miasta Sandomierz w celu kontynuacji inwestycji zgodnie z kompetencjami. 
Wykonanie tak kompleksowego opracowania pozwoli w przyszłości na realizację szeregu inwestycji 
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w Sandomierzu i w Tarnobrzegu.  

Zlecono do zaprojektowania podwyższenie prawego wału Wisły w Sandomierzu od Huty Szkła do 
połączenia z wałem Wisły z województwem podkarpackim, na odcinku 3350 m. Przewidywany termin 
wykonania 2014 rok.  

Na stanie magazynów przeciwpowodziowych w Kępie Chwałowskiej i Sandomierzu zgromadzony 
jest ważniejszy sprzęt i materiały:  worki do piasku - 461 839 szt, pochodnie - 2 600 szt, folia - 1 870 m², 
geowłóknina - 4 000 m².  
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6. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu  w 2012 r. zrealizował następujące zadania 
mające wpływ na zapobieganie przestępczości oraz ochronę obywateli i porządek publiczny powiecie 
sandomierskim:  

- kontynuowano umowę z firmą detektywistyczną ARGUS z Sandomierza na realizację ochrony mienia, 
terenów i obiektów szpitalnych oraz osób;  

- wykonano remont odcinka ogrodzenia od strony zachodniej o długości ok. 200 mb;  

- uporządkowano teren przy ogrodzeniu od strony południowej wzdłuż ulicy Dobkiewicza poprzez usunięcie 
zbędnych zarośli, krzewów i drzew dziko rosnących (samosiejek), co ma wpływ na bezpieczeństwo 
śmigłowców sanitarnych lądujących na miejscu przystosowanym do startów i lądowań „Lądowisko 
Sandomierz”;  

- uruchomiono połączenie komunikacyjne suterenami budynku głównego szpitala likwidujące 
niekontrolowany ruch personelu i pacjentów przez Szpitalny Oddział Ratunkowy z oddziałów szpitalnych do 
Przychodni w budynku F;  

- opracowano i wprowadzono w życie procedurę bezpiecznego wchodzenia i wychodzenia z Oddziału 
Psychiatrycznego;  

- opracowano projekt budowlany wydzieleń stref pożarowych w budynkach „A” i „B” szpitala - realizacja 
zadania w roku 2013.  

Realizując zadania przyjęte w harmonogramie wykonawczym w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom epidemiologicznym społeczeństwa powiatu sandomierskiego,  Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny  w 2012 roku szczególną uwagę zwracał na:  

1) Nadzorowanie przestrzegania standardów higienicznych w zakładach pracy i obiektach 

użyteczności publicznej 

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym zadaniem Inspekcji Sanitarnej, było 
zmniejszeniepowstawania chorób zawodowych związanych z wykonywaną pracą.  

Do zakresu działań w 2012 roku między innymi należało prowadzenie nadzoru nad:  

- pracodawcami pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas usuwania bądź zabezpieczania 
wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji rządowego  „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”  ,  

- warunkami pracy pracowników zatrudnionych w warsztatach samochodowych i zakładach 
poligraficznych,  

- prekursorami narkotyków kat. 2 i 3 w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii,  

- podmiotami wprowadzającymi do obrotu produkty biobójcze, w tym zawierające substancje czynne, 
których pozwolenia na ich obrót uległy wygaśnięciu lub straciły ważność, produktami (środkami 
zastępczymi) stwarzającymi zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.  

Ponadto bieżącym nadzorem zostały objęte zakłady, w których występują czynniki o działaniu 
rakotwórczym i mutagennym, 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, zapoznawani są z wynikami 
badań czynników szkodliwych dla zdrowia występującymi w środowisku pracy, z kartami 
charakterystyk substancji i preparatów chemicznych oraz z oceną ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy.  

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

Zadaniem priorytetowym organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2012 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.  
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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).  

Dla zachowania bezpieczeństwa ludności powiatu utrzymano na poziomie ubiegłego roku ilość 
wykonanych badań wody w nadzorowanych wodociągach, które wykonywane były przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną w ramach prowadzonej kontroli urzędowej oraz przez przedsiębiorstwa 
wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej. W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do 
spożycia w roku 2012 badaniami jakości wody objęto 14 wodociągów sieciowych, z których pobrano 
łącznie 115 próbek wody do badań laboratoryjnych, w tym 99 próbek w ramach monitoringu 
kontrolnego (analizy laboratoryjne wykonane przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Badania Wody 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu), 16 próbek w ramach monitoringu 
przeglądowego (analizy laboratoryjne wykonane przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny 
Środowiska Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach).  

Celem monitoringu kontrolnego jest sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody 
przez regularne jej badanie oraz przekazywanie informacji o jej jakości organom samorządowym, 
producentom wody i konsumentom.  

Natomiast celem monitoringu przeglądowego, który stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego 
jest zbieranie informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone 
w rozporządzeniu 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.).  

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 2012 r. 
badania wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzane były w wyznaczonych  91 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 oraz żelazem. Obecność związków azotu w wodach głębokiego 
krążenia jest zwykle uwarunkowana wpływem czynników geogenicznych. Zanieczyszczenie wód 
związane jest głównie z niewłaściwym stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin, złą gospodarką 
odpadami z hodowli zwierząt i produkcji pasz (gnojowica, soki kiszonkowe), złym stanem sanitarnym 
miejscowości (brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków lub zbyt późne ich wybudowanie), 
nieodpowiednim zabezpieczeniem składowisk odpadów, itp.  

Przekroczenia azotanów  występowały w jednym urządzeniu wodociągowym –  Wodociągu 
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 administratora w/w wodociągu decyzję o przydatności wody do spożycia na warunkach 
przyznanego odstępstwa na okres trzech lat – do 2012 r., 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 wodociągu 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 2012 r. z uwzględnieniem stężenia azotanów. W miesiącu kwietniu minionego roku Zakład 
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Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie (administrator wodociągu) zwrócił się do 
Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zgodę na drugie 
odstępstwo od dopuszczalnej zawartości azotanów w wodzie wodociągu Klimontów, na które  nie 
uzyskał zgody  . Podstawą do wydania takiej decyzji był brak rzetelnej informacji na temat 
planowanych działań naprawczych, ich przewidywalnego harmonogramu, oceny kosztów i wskazanie 
źródła finansowania. Wniosek nie zawierał programu kontroli podjętych działań naprawczych. Ponadto 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie stwierdzono ponadnormatywnego stężenia azotanów, woda opowiadała 
stawianym wymogom. W związku z powyższym nie zaszły przesłanki do przyznania II odstępstwa.  

Przekroczenia żelaza i mętności  stwierdzono w wodzie w następujących urządzeniach 
wodociągowych:  Wodociąg Wygoda, gmina Zawichost, Wodociąg Czyżów Szlachecki, gmina 
Zawichost oraz Wodociąg Góry Wysokie, gmina Dwikozy. Przekroczenia manganu  stwierdzono 
w  Wodociągu Zawichost. Przekroczenia mętności  stwierdzono w wodociągach  Sulisławice-
Ruszcza, Samborzec-Szewce.  Nieodpowiednią jakość wody pod względem twardości stwierdzono 
w Hotelu „Grodzki” (Wodociąg Sandomierz). Na w/w urządzenia wodociągowe wydano decyzje 
administracyjne o warunkowej przydatności wody do spożycia, biorąc pod uwagę małe ryzyko 
zdrowotne konsumentów, z nakazami podjęcia działań naprawczych. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Sandomierzu wyegzekwował poprawę jakości wody w w/w wodociągach. Administratorzy 
wodociągów wywiązali się z nałożonych nakazów, przeprowadzili działania naprawcze skutkujące 
poprawą jakości wody.  

Odnotowano problemy związane z chwilowym pogorszeniem się jakości wody pod wzg. 
mikrobiologicznym. Z przeprowadzonych kontroli terenowo-laboratoryjnych ustalono, iż skażenia 
mikrobiologiczne były spowodowane niewłaściwą eksploatacją urządzeń wodociągowych, 
prowadzeniem prac modernizacyjnych związanych z wymianą rurociągu.  Zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne  stwierdzono w 2 wodociągach, tj.:  Wodociąg Sandomierz  , interwencja 
konsumenta – Sandomierz, ul. Rynek 18/4, Szkoła Podstawowa w Gałkowicach (sieć wodociągowa 
administrowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikozach) oraz  Wodociąg Klimontów  , 
ujęcie wody (studnia głębinowa S-1 w Górkach), NZOZ, Motel Stacji Paliw, biuro ZGKiM oraz Urząd 
Gminy w Klimontowie. Na powyższe urządzenia wodociągowe Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny Sandomierzu wydał decyzje administracyjne z nakazami doprowadzenia jakości wody do 
odpowiednich norm oraz zapewnieniu ludności wody o dobrej jakości z alternatywnego ujęcia. 
W każdym przypadku o pogorszeniu jakości wody powiadomieni zostali odpowiednio Burmistrz Miasta 
Sandomierza, Wójt Gminy Klimontów oraz konsumenci wody poszczególnych wodociągów. 
Stwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne w Wodociągu Sandomierz były krótkotrwałe, podjęte 
działania przez administratorów (włączenie chlorowania wody bądź przeprowadzenie miejscowe 
dezynfekcji sieci wodociągowej) były w pełni skuteczne, a wykonane badania kontrolne nie wykazały 
nieprawidłowości. Tylko w przypadku Wodociągu Klimontów, ze względu na stwierdzone znaczne 
skażenie bakteriami grupy  coli  wody ujmowanej na potrzeby wodociągu (studnia S-1) oraz 
stwierdzenie przekroczeń na sieci wodociągowej, podejmowane działania naprawcze przez 
administratora wodociągu przeciągnęły się w czasie.  

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprawę jakości wody wyegzekwowały w ciągu dwóch 
tygodni od daty wydania decyzji administracyjnej, co w konsekwencji ograniczyło w znacznym stopniu 
możliwość wystąpienia chorób wodopochodnych wśród ludności Klimontowa. Jak z powyższego 
wynika problemy związane z ryzykiem zdrowotnym związanym z dostarczaniem ludności 
nieodpowiedniej jakości wody pod względem mikrobiologicznym, które mogą być przyczyną epidemii 
wodnej, chorób przewodu pokarmowego i innych chorób zakaźnych organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej traktują priorytetowo i natychmiast ich rozwiązują w celu wyeliminowania zagrożeń 
zdrowotnych z tym związanych. W przypadku stwierdzenia skażenia wody (natychmiastowo po 
otrzymaniu sprawozdania z badań), opracowywane są 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 przedsięwzięć 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.  
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Dla zwiększenia ochrony zdrowia konsumentów Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmowała 
działania, podczas których nakładała obowiązek na producentów wody, systematycznego informowania 
wszystkich zainteresowanych o planowanych i nieplanowanych przerwach w dostawie wody 
spowodowanych awariami lub pogorszeniem się jej jakości (stwierdzonymi w wyniku prowadzonych 
kontroli wewnętrznych). Podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych 
przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu zwracali szczególną 
uwagę na prawidłowość prowadzenia kontroli wewnętrznych, pod względem wywiązywania się 
z terminów badań wody oraz posiadanie procedur określających sposób postępowania przedsiębiorstwa 
w sytuacji stwierdzenia złej jakości wody, jak również odpowiedniego zastosowania tych procedur 
w sytuacjach kryzysowych.  

W celu ochrony zdrowia ludzkiego Państwowa Inspekcja Sanitarna w dalszym ciągu będzie 
egzekwowała od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, dobrą praktykę higieniczną 
w dostarczaniu wody do spożycia konsumentom. Podczas kontroli będzie zwracała uwagę przede 
wszystkim na minimalizację zagrożeń skutkujących zanieczyszczeniem źródeł wody, zredukowanie lub 
wyeliminowanie zanieczyszczeń poprzez odpowiednie procesy uzdatniania oraz zapobieganie 
zanieczyszczeniom sieci dystrybucyjnej wody.  

W 2012 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 wody 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 19 obiektów użyteczności publicznej, 
w których dokonano badań laboratoryjnych na obecność bakterii  Legionella sp  ., (6 hoteli, 2 motele, 
8 innych 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 dwóch przypadkach stwierdzono ponadnormatywną ilość pałeczek  Legionella sp.  : w Hotelu 
„Sarmata” w Sandomierzu, ul. Zawichojska 2 oraz w Hotelu „Basztowy” w Sandomierzu, Plac 
Poniatowskiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wyegzekwował poprawę 
jakości wody ciepłej pod względem mikrobiologicznym w w/w obiektach. Podjęte przez administrację 
hotelów działania naprawcze były skuteczne, co potwierdzono wynikami badania jakości wody ciepłej, 
przeprowadzonymi w ramach kontroli wewnętrznej.  

3) Ocena stanu sanitarnego zakładów żywności i żywienia oraz jakości zdrowotnej środków spożywczych za 
2012 rok 

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 2012 roku 164 próby, w tym 81 do badań mikrobiologicznych. Materiały i wyroby 
przeznaczone do kontaktu z żywnością badane były w zakresie migracji specyficznej i cech 
organoleptycznych. Zakwestionowaniu uległo 5 prób środków spożywczych, w tym: 1 próba lodów 
z automatu z uwagi na nieprawidłowe parametry mikrobiologiczne. Podczas przeprowadzonej kontroli 
zakładu ustalono, że przyczyną kwestionowania próby były zaniedbania w zakresie procesów mycia 
i dezynfekcji automatu do lodów. W wyniku kontroli nieprawidłowości zostały usunięte; 3 próby kaszy 
pochodzącej ze Słowacji ze względu na niewłaściwe cechy organoleptyczne (stęchły, pleśniowy zapach) 
– opracowano 2 powiadomienia w systemie RASFF - kasza została wycofana z obrotu; 1 suplement 
diety z uwagi na przekroczoną, dopuszczalną zawartość dozwolonej substancji dodatkowej (barwnik - 
czerwień koszenilowa). Informacja o kwestionowanej próbie została przesłana do Państwowego 
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze - właściwego z punktu widzenia lokalizacji 
producenta ww. środka spożywczego. W wyniku podjętych działań producent wycofał kwestionowany 
suplement diety z obrotu.  

Podobnie jak w latach ubiegłych liczba kwestionowanych prób żywności i materiałów do kontaktu 
z żywnością utrzymuje się na niskim poziomie co jest efektem wdrożenia w zakładach zasad dobrej 
praktyki higienicznej GHP, dobrej praktyki produkcyjnej GMP oraz systemu HACCP. Na uwagę 
zasługuje bardzo niska liczba prób kwestionowanych w zakresie parametrów mikrobiologicznych. Nie 
kwestionowano środków spożywczych znajdujących się w grupie największego ryzyka, tj. ciast 
z kremem, artykułów nabiałowych, przetworów mięsnych. Próby owoców i warzyw pobrane do badań 
w kierunku pozostałości pestycydów, głównie od producentów produkcji pierwotnej z terenu powiatu 
sandomierskiego, również nie były kwestionowane.  

W zakładach żywności i żywienia przeprowadzono 977 kontroli sanitarnych i sprawdzających, 
podczas których nałożono 12 mandatów karnych na kwotę 1950 zł (w restauracjach, zakładach małej 
gastronomii, ruchomym punkcie sprzedaży, sklepach spożywczych) za nieprawidłowy stan sanitarny 
pomieszczeń, urządzeń i sprzętu. Właściciele zakładów zostali zobowiązani do usunięcia uchybień 
i przeprowadzono kontrole sprawdzające. W każdym przypadku uchybienia zostały usunięte.  

W sezonie turystycznym i w okresie trwania turnieju EURO 2012 nasilono działania kontrolne 
w odniesieniu do obiektów zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych, przy głównych drogach 
komunikacyjnych, na stacjach paliw i na dworcach. Kontrolami objęte były również miejsca 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Stan sanitarno-higieniczny zakładów żywienia w obiektach letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży był prawidłowy. W obiektach żywienia zbiorowego nie stwierdzono 
pobytu zorganizowanych grup kibiców w czasie EURO 2012. W związku z ujawnieniem na terenie 
kraju przypadków wprowadzania do obrotu soli technicznej jako soli spożywczej, przeprowadzano 
kontrole zakładów produkcyjnych, żywienia zbiorowego i obrotu, podczas których sprawdzano źródła 
pochodzenia soli. Pobrano również do badań laboratoryjnych 6 prób soli, które nie zostały 
zakwestionowane. Na terenie powiatu sandomierskiego nie stwierdzono stosowania w produkcji lub 
wprowadzania do sprzedaży zafałszowanej soli.  

W pierwszym półroczu 2012 roku przeprowadzono kontrole piekarni i ciastkarni w związku 
z prowadzonym śledztwem prokuratorskim w sprawie nieprawidłowości zaistniałych przy produkcji 
żywności na bazie suszu jajecznego. W 2 piekarniach stwierdzono mieszankę piekarniczą i proszek 
jajowy pochodzące z zakładów objętych śledztwem. Wydano decyzje nakazujące wycofanie surowców 
z produkcji. W obu przypadkach produkty te zostały przekazane do utylizacji.  

W związku z wystąpieniem na terenie Republiki Czeskiej przypadków zatruć alkoholem metylowym 
i wydaniem przez Głównego Inspektora Sanitarnego decyzji zakazującej, na 1 miesiąc, sprzedaży napojów 
alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej, 
przeprowadzono kontrole wszystkich obiektów żywności i żywienia, które prowadzą sprzedaż napojów 
alkoholowych. Podczas kontroli nie stwierdzono w obrocie podejrzanego alkoholu. Na terenie powiatu nie 
wystąpiły również przypadki zatruć alkoholem metylowym.  

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 
o nieprawidłowej jakości zdrowotnej. Kwestionowane produkty zostały wycofane z obrotu. W obiektach 
handlowych nakazano umieścić informacje dla klientów o możliwości zwrotu zakupionych, 
kwestionowanych środków spożywczych. Rozpatrzono 25 interwencji klientów dotyczących: wprowadzania 
do obrotu środków spożywczych nieoznakowanych i o zmienionych cechach organoleptycznych, 
nieprawidłowego stanu sanitarnego obiektów, niewłaściwych warunków sprzedaży środków spożywczych 
z ruchomych punktów sprzedaży. Jedenaście interwencji zostało uznanych za zasadne. Podjęto działania 
mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.  

4) Nadzór nad uodpornieniem ludności przeciwko chorobom zakaźnym, realizacją programu szczepień 
ochronnych oraz propagowanie uodpornienia drogą szczepień 

Corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej chorób zakaźnych w kraju i na świecie ustalany jest Program Szczepień Ochronnych. 
W ramach kontynuacji nadzoru nad realizacją obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych we 
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wszystkich zakładach opieki zdrowotnej wykonujących szczepienia kontrolowano wykonawstwo 
szczepień ochronnych. Na terenie powiatu podobnie jak w latach poprzednich tak i w roku 2012 
szczepienia obowiązkowe dzieci (zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych) 
wykonywane były terminowo, co pozwoliło na uzyskanie wysokiego poziomu wykonawstwa szczepień. 
W 2012 r. na terenie powiatu sandomierskiego kontynuowano nadzór nad wykonywaniem szczepień 
zalecanych min.: przeciw grypie, przeciw wzw typu B, przeciw zakażeniom wywoływanym 
przez  Streptococcus pneumoniae  , przeciw zakażeniom wywoływanym przez  Neiseria meningitidis  . 
W porównaniu z latami poprzednimi, odnotowano niewielki spadek ilości osób szczepionych przeciw 
grypie i WZW typ B, wzrasta zaś ilość dzieci szczepionych przeciw zakażeniom wywoływanym 
przez  Streptococcus pneumoniae  i  Neiseria menigitdis  .  

5) 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 2012 r. wpłynęło do Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu z terenu powiatu sandomierskiego 600 zgłoszeń chorób 
zakaźnych i 241 podejrzeń chorób zakaźnych. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 
przedstawiała się w powiecie sandomierskim w roku 2012 korzystnie, podobnie jak w roku 2011 i w 
latach poprzednich. Nie wystąpiły w 2012 r. na terenie powiatu sandomierskiego następujące choroby 
zakaźne: choroba meningokokowa, zbiorowe zatrucia pokarmowe, szczególnie niebezpieczne odmiany 
grypy, legioneloza, tokoplazmoza, wirusowe zapalenie wątroby typu A, ostre wirusowe zapalenia 
wątroby typu B i C, zakażenia norowirusami. Nie zarejestrowano zakażeń HIV i zachorowań na AIDS. 
Zmniejszyła się ilość przypadków: boreliozy, bakteryjnych zakażeń jelitowych oraz szczepionych 
przeciwko wściekliźnie (pokąsanych przez zwierzęta). Pogorszeniu, w stosunku do roku ubiegłego, 
uległa sytuacja w zakresie ilości przypadków: zatruć pokarmowych salmonelozowych, płonicy, 
przewlekłego wzw typu C, ospy wietrznej, zakażeń jelitowych rotawirusami, różyczki oraz 
neuroinfekcji.  

W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych (w tym wirusowego zapalenia 
wątroby) w 2012 r. kontynuowano nadzór nad jakością procesów dezynfekcji i sterylizacji 
wielorazowego sprzętu medycznego. W omawianym okresie przeprowadzono 149 kontroli sanitarnych 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przeprowadzono kontrole postępowania z odpadami 
medycznymi. Sprawdzono ponadto 1 cykl sterylizacji w urządzeniu do wyjaławiania narzędzi oraz 
sprzętu medycznego wielorazowego użytku należącego do podmiotu, które nie wykonuje 
systematycznie biologicznej kontroli wewnętrznej sterylizacji we własnym zakresie. Szczególną uwagę 
zwracano na prowadzenie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą kontroli wewnętrznej 
w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz 
przestrzeganie przez te podmioty procedur higieniczno-sanitarnych.  

6) Organizowanie badań profilaktycznych w zakresie mikrobiologii i parazytologii 

Oddział Laboratoryjny PSSE w Sandomierzu w 2012 r. wykonał badania 121 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.  

W ramach badań profilaktycznych do książeczki zdrowia w kierunku 
nosicielstwa  Salmonella  i  Shigella  przebadano 2674 próbki od 892 osób. Ponadto u 179 osób chorych 
przebadano 212 próbek w kierunku  Salmonella  i  Shigella,  w tym 87 próbek od 87 dzieci do lat 2 w 
kierunku  Proteus  ,  Klebsiella, Pseudomonas,Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Citrobacter, 
Enterobacter  i inne. Wykonano również badania 115 próbek od 43 osób ze styczności ze źródłem 
zakażenia, ozdrowieńców i nosicieli w kierunku  Salmonella  i  Shigella  . W Pracowni Bakteriologii 
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wykonano ponadto 204 badania skuteczności sterylizacji urządzeń sterylizujących stosowanych 
w obiektach służby zdrowia.  

Wykonano badania 212 próbek wody do spożycia, wody w basenach kąpielowych, naturalnych wód 
butelkowanych, wody powierzchniowej wykorzystywanej jako kąpielisko, ciepłej wody ze szpitali 
i domów opieki społecznej. Badania prowadzono w zakresie analiz chemicznych (amoniak, żelazo, 
azotany, mangan, twardość, azotyny) oraz fizycznych (mętność, barwa, zapach, smak, pH, 
przewodność). Pod względem mikrobiologicznym sprawdzano parametry takie jak ogólna liczba 
bakterii w 22°C i 36°C, bakterie z grupy  coli  ,  E. coli  ,  gronkowce koagulazododatnie, Legionella, 
Pseudomonas aeruginosa, Clostridia  ).  

7) Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych w celu przerwania łańcucha zakażeń 

Opracowanie ogniska choroby zakaźnej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 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 209 ognisk chorób 
zakaźnych i podejrzeń chorób zakaźnych. W związku z tym:  

- skierowano pod nadzór lekarsko-pielęgniarski: 6 środowisk domowych osób zakażonych wirusami 
WZW, 3 środowiska domowe osób chorych na krztusiec;  

- wykonano w ramach nadzoru 36 badań kontrolnych u osób po przebytej  salmonelozie  lub wykrytym 
nosicielstwie pałeczek  Salmonella  oraz u osób podejrzanych o zakażenie z kontaktu,  

- nadzorowano szczepienia przeciwko wściekliźnie 15 osób pokąsanych przez zwierzęta nieznane. 
Wystosowano 119 wystąpień do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu w sprawie objęcia 
obserwacją weterynaryjną w kierunku wścieklizny zwierząt, które spowodowały zranienia u ludzi.  

Działania podejmowane przez  Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Sandomierzu polegają na 
ochronie zdrowia publicznego i wynikają głównie z zagrożenia wystąpienia chorób zakaźnych 
zwierząt przenoszących się na ludzi oraz chorób zwierząt o dużym znaczeniu ekonomicznym. 
W związku z tym badaniami kontrolnymi objęto 1/5 pogłowia bydła z terenu powiatu. W roku 2012 
poddano badaniom monitoringowym w kierunku: gruźlicy - 733 sztuk bydła w 193 stadach, białaczki 
- 435 sztuk bydła w 177 stadach, brucelozy - 435 sztuk bydła w 177 stadach. Nie stwierdzono 
wyników dodatnich.  

W roku 2012 przeprowadzono dwukrotne szczepienie lisów wolno żyjących w akcji wiosennej 
i jesiennej. W 2012 zaszczepiono 6011 szt. psów i 42 szt. kotów. Poddano badaniom 
monitoringowym 42 sztuk lisów po odstrzeleniu celem określenia stopnia przyjęcia szczepionki oraz 
skuteczności szczepienia. Przeprowadzono dochodzenie epizootyczne i pobrano materiał do badań 
w 5-ciu przypadkach podejrzenia zwierząt o wściekliznę – u wszystkich badaniami laboratoryjnymi 
wykluczono obecność wirusa wścieklizny. Poddano obserwacji po pogryzieniu człowieka 118 
zwierząt (psy, koty) w celu wykluczenia wścieklizny u zwierząt i wstrzymania szczepień 
zapobiegawczych pokąsanych osób. Podejmowane coroczne działania doprowadziły, że w 2012 roku 
nie stwierdzono żadnego przypadku tej choroby u zwierząt na terenie powiatu.  

BSE - w celu ograniczenia zagrożenia wystąpienia tej choroby podejmowane są następujące 
działania: zakazane jest stosowanie mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich; 
badanie w kierunku BSE wszystkich sztuk ubijanego bydła powyżej 72 m-ca życia; badanie padłego 
bydła powyżej 24 m-ca życia. Ogółem w roku 2012 w powiecie sandomierskim zgłoszono do 
utylizacji 24 sztuk bydła, w tym 23 podlegały badaniom na BSE. U wszystkich badanych sztuk 
stwierdzono wynik negatywny; materiał szczególnego ryzyka pochodzący z ubojni jest w 100% 
utylizowany.  

W 2012 r. nie stwierdzono przypadków grypy ptaków w Polsce.  

Na terenie powiatu sandomierskiego wszystkie stada świń uzyskały status stad urzędowo wolnych 
od wirusa choroby Aujeszky'ego. Wszystkie stada świń w powiecie zostały objęte programem 
zwalczania tej choroby. Zwierzęta w wieku powyżej 12 tygodnia życia przebywające w stadach 
zostały poddane badaniom serologicznym w kierunku choroby Aujeszky'ego u świń. Badania 
przeprowadzono na zasadach określonych w programie zwalczania choroby. Wszystkie stada świń 
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w powiecie zostały uznane za wolne od wirusa choroby Aujeszky'ego lub urzędowo wolne od wirusa 
choroby Aujeszky'ego. Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadził weryfikację dokumentacji 
mającą na celu sprawdzenie czy stada były uwalniane od wirusa choroby Aujeszky'ego u świń 
w sposób określony w programie. Przeprowadził również kontrole przestrzegania zasad 
przemieszczania świń i materiału biologicznego, określonych w programie w ilości 5% losowo 
wybranych siedzib stad świń w powiecie (t.j. 16 stad świń). Po spełnieniu w/w warunków Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Sandomierzu wydał decyzje administracyjne o uznaniu stad za urzędowo 
wolne od wirusa choroby Aujeszky'ego u świń i zakazał w tych stadach szczepienia świń przeciwko 
chorobie Aujeszky'ego. Ogółem uwolniono od tej jednostki 307 gospodarstwa prowadzące tucz 
trzody chlewnej, gospodarstwa zarodowe bądź gospodarstwa o pełnym cyklu produkcyjnym. W 2013 
roku kontynuowany będzie monitoring choroby Aujeszky'ego zgodnie z programem.  

8) Działania w celu ochrony zdrowia ludności przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości 
środowiskowych w tym chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy 

Wzorem lat ubiegłych prowadzono nadzór w podległych obiektach użyteczności publicznej 
w związku z zagrożeniami zdrowia czynnikami biologicznymi występującymi w powietrzu pomieszczeń 
wewnętrznych. W czasie przeprowadzonych kontroli zwracano szczególną uwagę na sprawność 
i czystość systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz częstotliwość wymiany filtrów, m.in. 
w takich obiektach, jak: Hala sportowa, ul. Patkowskiego, Pływalnia kryta, ul. Zielna, Hotel 
„Basztowy”, Plac Poniatowskiego 2, Hotel „Korona”, ul. Słowackiego, Hotel „Sarmata”, ul. 
Zawichojska w Sandomierzu, Hotel „Dwór Dwikozy” w Dwikozach. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji sprawowano m.in. poprzez: kontrolę 
i wykonywanie badań laboratoryjnych z Pływalni krytej w Sandomierzu przy ul. Zielnej (czynnej przez 
cały rok). Z pływalni pobrano 92 próbki wody. W 2-ch próbkach stwierdzono zanieczyszczenie 
bakteriologiczne wody - gronkowcami koagulazododatnimi. Zanieczyszczenie wody w urządzeniach 
(basen rekreacyjny, lądowisko) było chwilowe, administrator przeprowadził działania naprawcze, które 
skutkowały pozytywnymi wynikami badania wody. Jak w roku poprzednim na terenie działalności 
tutejszego Inspektora były zorganizowane 2 miejsca wykorzystywane do kąpieli, tj.: w Koprzywnicy 
i Szymanowicach Dolnych. W obu przypadkach za sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
kąpieli odpowiedzialni byli organizatorzy czyli Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy oraz Urząd 
Gminy w Klimontowie (do chwili zmiany ustawodawstwa odpowiedzialność ta ciążyła na organach 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Organizatorzy w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzili 
3 badania jakości wody (jedno przed sezonem oraz 2 w trakcie sezonu). Na podstawie przekazanych 
sprawozdań z badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydawał oceny 
bieżące o jakości wody. Pod względem bakteriologicznym woda w obu akwenach spełniała stawiane 
wymagania.  

W celu zachowania higieny wypoczynku i rekreacji ruchowej najmłodszej społeczności w 2012 r., 
kontynuowano nadzór nad terenami rekreacyjnymi (m.in. placami zabaw na terenach odkrytych). 
W minionym roku przeprowadzono 30 kontroli sanitarnych. Podczas kontroli zwracano szczególną 
uwagę na to: czy administratorzy tych obiektów systematycznie wymieniają piasek w piaskownicach, 
czy te obiekty odpowiednio zabezpieczone są przed dostępem zwierząt, czy wyposażone są w tablice 
zakazujące wstępu na ten teren zwierząt, czy sprzęt i wyposażenie pod względem technicznym 
i sanitarnym nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników. Najczęściej stwierdzane uchybienia to: brak 
wymiany piasku, brak zabezpieczenia piaskownic przed dostępem zwierząt, brak tablic zakazujących 
wstępu zwierząt na teren placów zabaw. Ponadto stwierdzono zły stan techniczny infrastruktury placów 
zabaw. W większości przypadków Państwowa Inspekcja Sanitarna wyegzekwowała usunięcie 
powyższych uchybień. Na uwagę zasługuje fakt, że zwiększa się ilość terenów w Sandomierzu do 
uprawiania rekreacji pieszej i wodnej. Oddane do użytku nowe odcinki ścieżek spacerowych w Parku 
„Piszczele” oraz zrewitalizowany Bulwar Piłsudskiego mogą posłużyć do higienicznego i czynnego 
wypoczynku mieszkańców Sandomierza oraz turystów, które w 2012 r. zostały wyremontowane po 
uszkodzeniach powstałych w konsekwencji nawałnicy w 2011 r.  

Dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego ludności organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
w 2012 r. przeprowadzały czynności kontrolne związane z wyegzekwowaniem poprawy stanu 
sanitarnego oraz dostępności ustępów, zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej, 
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mieszczących się głównie: na stacjach paliw, w miejscach wypoczynku, w obiektach 
wczasowoturystycznych. Łącznie przeprowadzono 30 kontroli. Na podstawie przeprowadzonych 
kontroli stwierdzono, że bieżący stan sanitarny w skontrolowanych obiektach nie budził większych 
zastrzeżeń. Natomiast wiele do życzenia ma standard, a w związku z tym stan techniczny niektórych 
obiektów. Do ubikacji o bardzo niskim standardzie, spełniającym minimalne wymagania, zaliczono 
ubikacje: przy Dworcu PKS w Sandomierzu, ubikacja typu suchego w Klimontowie, natomiast w parku 
w Sandomierzu istniejąca ubikacja w obecnym stanie nie nadaje się do użytkowania.  

Na postawie kontroli sanitarnej przeprowadzonej dn. 24.11.2012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Sandomierzu wydał na Sandomierski Klub Sportowy „Wisła” (administratora ubikacji), 
decyzję administracyjną, na poprawę stanu sanitarno-technicznego, w której zawarte nakazy dotyczyły: 
doprowadzenia do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego drzwi wejściowych do przedsionka, 
pomieszczenia z kabinami, pomieszczenia obsługi oraz kabin ustępowych w części męskiej, ścian 
i sufitów, fug płytek ceramicznych naściennych, płytek na posadzce, pisuarów, luxferów sufitowych, 
progów przy drzwiach wejściowych i do pomieszczenia obsługi w części męskiej, misek ustępowych 
typu tureckiego; usprawnienia nieczynnych kabin ustępowych (uzupełnienia brakującej armatury); 
zapewnienia bieżącej zimnej i ciepłej wody w obiekcie (w części damskiej i męskiej); uzupełnienia 
brakujących płytek naściennych; udrożnienia kanalizacji w obiekcie; wydzielenia i odpowiednio 
wyposażenia miejsca do przetrzymywania sprzętu porządkowego; zapewnienia pojemnika na odpady 
komunalne z przykryciem (uchylnego); zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach 
ustępu. Z uwagi na brak finansowego wsparcia ze strony Urzędu Miasta w Sandomierzu (właściciela 
obiektu) przedmiotowa decyzja nie została wykonana w ustalonym terminie, a Sandomierski Klub 
Sportowy „Wisła” zmuszony został do zamknięcia ubikacji. Burmistrz Sandomierza nie dofinansował 
remontu tłumacząc się tym, iż w najbliższym czasie planowana jest rewitalizacja parku miejskiego, 
w tym również kapitalny remont w/w ubikacji, stąd też nie widzi zasadności przeprowadzenia 
doraźnych robót. Powyższe wynika ze zbyt dużych kosztów przeprowadzenia remontu szaletu, gdyż po 
dokonanych oględzinach i wykonaniu kosztorysu inwestorskiego są one dość wysokie. W związku 
z tym ta część miasta pozostaje bez ubikacji publicznych.  

W zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w ramach obsługi 
turnieju UEFA EURO 2012, wzmożono nadzór sanitarny nad: obiektami stałymi zlokalizowanymi na 
szlakach przemieszczania się turystów, wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, obiektami 
użyteczności publicznej, basenem kąpielowym, obiektami sportowymi, ustępami publicznymi, wiatami 
i przystankami MPK, nasilona została częstotliwość kontroli pojazdów komunikacji miejskiej oraz 
komunikacji autobusowej w ruchu lokalnym, międzynarodowym i turystycznym. W okresie od stycznia 
2012 r. do lipca 2012 r. w kontekście przygotowań i przebiegu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012 Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Sandomierzu skontrolowała 57 obiektów użyteczności publicznej, 
przeprowadziła  81  kontroli sanitarnych. Kontrolą objęto następujące kategorie obiektów: hotele, inne 
obiekty świadczące usługi turystyczne, ustępy publiczne, obiekty sportowe, środki transportu 
osobowego, pływalnię krytą, dworzec PKS, podczas których oceniono stan sanitarnohigieniczny tych 
obiektów w odniesieniu do przygotowań do EURO 2012. Wydano 10 decyzji administracyjnych, 
1 zalecenie pokontrolne, mandatów karnych nie nakładano.  

Pomimo, iż na terenie działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Sandomierzu nie przewidywano organizacji centrów pobytowo–treningowych, miejsc zgrupowania 
pododdziałów WP i MSW, jak również zakwaterowania gości turnieju, to jednak w okresie 
sprawozdawczym objęto szczególnym nadzorem wodociągi sieciowe zaopatrujące w wodę m.in.: hotele 
i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, basen, stadion sportowy oraz halę sportową. 
Skontrolowano 4 wodociągi: Sandomierz, Dwikozy – Winiary, Czyżów Szlachecki i Łoniów – Zawidza. 
Liczba przeprowadzonych badań - 25, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 10, liczba 
badań pod kątem obecności bakterii z rodzaju  Legionella  - 15. W okresie sprawozdawczym ogółem 
pobrano 10 próbek wody do spożycia oraz 15 próbek w kierunku obecności bakterii 
z rodzaju  Legionella.  Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadała w większości 
stawianym wymogom. Wydano  1 decyzję na poprawę jakości wody do spożycia przez ludzi.  W 
pobranej do analizy laboratoryjnej próbce wody przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z Wodociągu Sandomierz, z zaworu czerpalnego 
zlokalizowanego w kuchni Hotelu „Grodzki” w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 38, stwierdzono 
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niezgodność badanego parametru - twardości ogólnej, wynik kontroli - 7 mg CaCO3 /dm3. W związku 
z powyższym wydano decyzję administracyjną. Nakazy zawarte w decyzji dotyczyły: podjęcia działań 
naprawczych doprowadzających jakość wody z Wodociągu Sandomierz, sieć wodociągowa Hotelu 
„Grodzki” pod względem fizykochemicznym do wartości określonych w obowiązującym 
rozporządzeniu 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.); zezwolenia do chwili wyregulowania pracy 
Stacji Uzdatniania Wody zamontowanej w Hotelu „Grodzki” na używanie wody do spożycia przez ludzi 
pod warunkiem, że: jakość wody pod względem fizykochemicznym nie ulegnie pogorszeniu, tj. nie 
zostaną przekroczone określone dopuszczalne wartości w/w parametru lub nie pojawią się przekroczenia 
innych parametrów; skład bakteriologiczny wody będzie odpowiadał obowiązującym wymaganiom. 
Właściciel obiektu, tj. SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pomoc Bratnia” 
w Sandomierzu, ul. Mariacka 5 w ramach kontroli wewnętrznej dnia 03.07.2012 r. pobrał do analizy 
laboratoryjnej próbkę wody do badania chemicznego. W badanym zakresie jakość wody odpowiada 
obowiązującemu rozporządzeniu (twardość ogólna - 119 CaCO3 /dm3). Pobrana próbka wody 
w późniejszym okresie w ramach kontroli urzędowej również nie uległa zakwestionowaniu. 
W konsekwencji uznano, że decyzja została zrealizowana.  

Jakość wody ciepłej w większości skontrolowanych obiektach użyteczności publicznej 
odpowiadałastawianym wymogom. Tylko w dwóch przypadkach zakwestionowano jakość wody ciepłej 
użytkowej ze względu na stwierdzone przekroczenia liczby bakterii z rodzaju  Legionella  . Dotyczy to 
następujących obiektów:  Hotel „Basztowy” w Sandomierzu,  Plac Ks. J. Poniatowskiego 2(ilość 
pałeczek  Legionella sp.  600 j.t.k./100 ml). W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Sandomierzu wydał decyzję administracyjną zarządzając podjęcie działań naprawczych 
w Hotelu „Basztowy” w Sandomierzu. Nakazy zawarte w decyzji zostały wykonane w całości;  Hotel 
„Sarmata” w Sandomierzu,  ul. Zawichojska 2(ilość pałeczek Legionella sp. 300 j.t.k./100 ml.). Na 
powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał decyzję administracyjną 
z rygorem natychmiastowego wykonania. Wykonano działania naprawcze (przeprowadzono 
dezynfekcję termiczną sieci wodociągowej, zwiększono temperaturę wody ciepłej, zainstalowano 
czujnik temperatury na wyjściu (poza piecem), wprowadzono stały monitoring wody ciepłej w pokojach 
mieszkalnych, co stwierdzono podczas kontroli sprawdzającej. Na podstawie przedłożonego 
sprawozdania z badań stwierdzono poprawę jakości wody pod względem bakteriologicznym.  

W 2012 roku głównym kierunkiem  działalności oświatowo–zdrowotnej  było:  

- Promowanie zdrowego stylu życia poprzez inicjowanie i koordynowanie zadań wynikających z celów 
Narodowego Programu Zdrowia, a w szczególności Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw 
Palenia Tytoniu i Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeń HIV.  

- Realizacja zadań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia wynikająca z zapisów ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz podejmowanie działań wynikających z zaleceń Światowej 
Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, sytuacji epidemiologicznej oraz 
bieżących potrzeb zdrowotnych.  

- Realizacja zadań w zakresie kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa dotyczących 
prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w oparciu o założenia programu edukacyjnego pt. 
„  Trzymaj Formę!”  .  

- Integrowanie działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia we współpracy z władzami 
rządowymi, samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem 
prywatnym wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej powiatu oraz potrzeb zdrowotnych 
w społecznościach lokalnych.  

Światowy Dzień Zdrowia  odbył się pod hasłem  „Starzenie się i Zdrowie”  - w ramach obchodów 
Światowego Dnia Zdrowia w 2012 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
w Sandomierzu zorganizowała w dniu 17 kwietnia 2012 r. pokaz I-ej pomocy przedlekarskiej dla 
pracowników PSSE w Sandomierzu. Pokaz został przeprowadzony przez ratownika Grupy 
Ratownictwa Medycznego przy PCK w Sandomierzu. Uczestnicy pokazu wysłuchali wykładu na 
temat podstawowych zasad udzielania I-ej pomocy. Po zakończonym pokazie pracownicy PSSE 
w Sandomierzu mieli możliwość przećwiczenia resuscytacji na fantomie. W ćwiczeniach brało udział 
7 osób.  
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W dniu 25 kwietnia ubiegłego roku odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki raka 
jelita grubego pod hasłem:  WIĘCEJ ZDROWIA WIĘCEJ ŻYCIA  dla mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu. Występ słowno-muzyczny dot. profilaktyki raka jelita grubego 
zaprezentowała grupa młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum 
w Sandomierzu pracująca w projekcie  „Mam Haka Na Raka”  . Uczestnikom spotkania przekazano 
ulotki  „MAMY HAKA NA RAKA”  przygotowane przez zespół  „MŁODZI Z HAKIEM”  z Liceum 
Ogólnokształcącego w Klimontowie.  

W dniu 26 kwietnia ubiegłego roku odbyło się spotkanie edukacyjne pod hasłem:  WIĘCEJ 
ZDROWIA WIĘCEJ ŻYCIA  . Wykład pt:  „Zasady prawidłowego odżywiania osób starszych”  dla 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu został przeprowadzony przez Pana Marka 
Krakowiaka pracownika Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE 
w Sandomierzu. Na miejscu pozostawiono ulotkę pt: Sól.  

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki -  Dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
odbyło się spotkanie edukacyjne, podczas którego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy 
prezentowały program na temat zdrowego odżywiania pt:  „Czas na zdrowie”  . Występ słowno-
muzyczny dot. profilaktyki raka jelita grubego zaprezentowała grupa młodzieży z I Liceum 
Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu pracująca w projekcie  „Mam Haka Na 
Raka”  .  

Środki zastępcze – DOPALACZE -  W ramach obchodów  Świętokrzyskich Dni 
Profilaktyki  w 2012 roku Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Sandomierzu 
zorganizowała w dniu 18 maja 2012 r. szkolenie dotyczące środków zastępczych w ramach 
kampanii  „Stop dopalaczom”,  w którym uczestniczyli: pedagodzy i nauczyciele ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracownicy opieki społecznej. Podczas szkolenia Pan Grzegorz 
Grabowski specjalista psychoterapii uzależnień z Sandomierskiego Ośrodka Psychoterapii 
i Psychologii Zdrowia przeprowadził wykład pt:  „Nowe spojrzenie na profilaktykę uzależnień”.  Pani 
Małgorzata Wycisk pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu 
przeprowadziła wykład pt:  „Nowe narkotyki DOPALACZE w świetle aspektów prawnych”  . Odbyła 
się prezentacja środków odurzających przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji 
w Sandomierzu oraz emisja filmu edukacyjnego pt:  „STOP DOPALACZOM!”  . W ramach 
prowadzonych akcji profilaktycznych prowadzona był dystrybucja materiałów edukacyjnych podczas 
wypoczynku zimowego i akcji letniej.  

W ramach interwencji nieprogramowej „Zdrowe Wakacje” 2012  w dniu 12 lipca 2012 r. dla 
uczestników wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania zorganizowana została półkolonia 
w Szkole Podstawowej w Postronnej, której organizatorem był Związek Młodzieży Wiejskiej. Odbyły 
się rozgrywki sportowe pt:  „Sport to zdrowie”  . Dzieci, które zdobyły najlepsze wyniki otrzymały 
medale, natomiast wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i komiksy pt:  „Kodeks zdrowego życia”  . 
W dniu 22 lipca 2012 r. dla uczestników wypoczynku letniego obozu młodzieżowego dla dzieci 
i młodzieży zorganizowanego przez Biuro Podróży i Turystyki „Almatur Polska” z Warszawy 
w Bursie Szkolnej w Sandomierzu odbyło się spotkanie edukacyjne. Prelegentem podczas spotkania 
był Pan Marek Krakowiak, pracownik Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku, 
który przedstawił wykład pt.  „Zasady zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży”  . Uczestnicy obozu 
otrzymali materiały edukacyjne. Uczestnikom wypoczynku letniego, podczas Jarmarku na Św. Jacka 
w Klimontowie, Dożynek Powiatowych w Łoniowie, Europejskiego Święta Jabłka – Obrazów 2012 
informacjie dotyczące zdrowego stylu życia udzielane były przez pracowników PSSE 
w Sandomierzu. Zainteresowani otrzymywali materiały edukacyjne, między innymi nt. szkodliwości 
palenia, szkodliwości nadmiernego promieniowania UV, profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki grypy, 
profilaktyki prostaty, dopalaczy-nowych narkotyków. Dodatkowo podczas trwania Dożynek 
Powiatowych Pielęgniarka z Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Świniarach Starych wykonywała zainteresowanym pomiar ciśnienia krwi, natomiast pracownik 
PSSE w Sandomierzu wykonywał pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.  
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„ Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce"   Cele i zadania na lata 
2009-2013 zawarte w Powiatowym Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia tytoniu na 
rok 2012, w tym programy edukacji antytytoniowej realizowany był w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjach. W ramach programu prowadzone były następujące programy:Przedszkolny 
Program Edukacji Antytytoniowej  „Czyste powietrze wokół nas”  realizowany w przedszkolach na 
terenie powiatu sandomierskiego. W dniu 31 maja 2012 r. odbył się marsz antytytoniowy. W marszu 
brały udział dzieci uczestniczące w realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej  Czyste 
powietrze wokół nas  . Akcja skierowana była do społeczności lokalnej. Celem akcji było uświetnienie 
Obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu poprzez podniesienie świadomości na temat skutków 
zdrowotnych biernego i czynnego palenia, w szczególności dla kobiet i ich potomstwa. Dzieci 
uczestniczące w marszu zwracały uwagę przechodniów transparentami z hasłami antytytoniowymi oraz 
okrzykami nawołującymi do niepalenia np.  NIE PAL, PALENIE SZKODZI  . Podczas akcji pracownicy 
PSSE w Sandomierzu prowadzili rozmowy indywidualne na temat skutków biernego i czynnego palenia 
oraz przekazywano ulotki nt szkodliwości palenia tytoniu. Marsz zabezpieczony był przez 
przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej w Sandomierzu. Przedszkola z terenu 
powiatu sandomierskiego uczestniczące w realizacji  Przedszkolnego Programu Edukacji 
Antytytoniowej: Czyste powietrze wokół nas  przystąpiły do udziału w konkursie plastycznym pod 
hasłem:  Dinuś w górach świętokrzyskich  , którego organizatorem był Świętokrzyski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny wspólnie ze współorganizatorami: Świętokrzyskim Centrum Onkologii, 
Strażą Miejską w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Świętokrzyskimi 
i Nadnidziańskimi Parkami Krajobrazowymi w Kielcach. Konkurs miał na celu między innymi: 
wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zdrowia, zwiększenie wrażliwości dzieci na problem szkodliwości 
dymu tytoniowego, uświadomienie dzieciom prawa do oddychania powietrzem wolnym od dymu 
tytoniowego, wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodą oraz krajobrazem gór świętokrzyskich.”,

„ Nie pal przy mnie, proszę ”   program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych. W dniu 1 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Jasińskiego 
w Koprzywnicy odbył się Środowiskowy Festyn Zdrowia  Aby zdrowym być, trzeba umieć żyć  , podczas 
którego odbyło się między innymi podsumowanie realizacji programu  Nie pal przymnie, 
proszę  realizowanego w szkole. Odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego na plakat 
pt:  Nie pal przy mnie, proszę.  Uczniowie klasy III prezentowali ANTYNIKOTYNOWY RAP, Odbył 
się wykład nt.  Zasad zdrowego odżywiania,  podczas którego omówiony był wpływ palenia papierosów 
na smak i węch, przeprowadzony przez dietetyka z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu. Uczniowie uczestniczący w konkursie oraz uczestniczący 
w występach podczas Środowiskowego Festynu Zdrowia otrzymali długopisy z nadrukiem  Nie palę  od 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu.”,

„ Znajdź właściwe rozwiązanie ”   jest to program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych 
klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Realizatorzy w/w programów uczestniczyli w szkoleniach 
organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sandomierzu, podczas których 
odbywały się wykłady nt: szkodliwości palenia tytoniu przeprowadzone przez lek. med. Joannę 
Niespodziewaną z NZOZ ZDROWIE w Sandomierzu.”,

Projekt pt: „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”  - którego celem jest 
ochrona zdrowia mieszkańców Polski przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego.  

13 maja 2012r  . – podczas Święta Kwitnącej Jabłoni w Samborcu odbyła dystrybucja materiałów 
edukacyjnych, rozmowy indywidualne z uczestnikami imprezy na temat szkodliwości palenia tytoniu, 
uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu i Liceum 
Ogólnokształcące kierunek Ratownictwo Medyczne wykonywali pomiary ciśnienia tętniczego.  

3 czerwca 2012 r.  - PSSE przeprowadziła Akcję profilaktyczną -  „STATKIEM PO 
ZDROWIE"  . Celem akcji było propagowanie mody na niepalenie. Grupą docelową byli turyści 
uczestniczący w rejsach wycieczkowych po Wiśle statkiem„Maria", podziwiający panoramę miasta 
Sandomierza. Pracownicy PSSE przekazywali pasażerom ulotki dot. szkodliwości palenia, udzielali 
porad  „Jak rzucić palenie"  . Kapitan statku „Maria" jako były palacz włączył się w akcję 
propagującą modę na niepalenie. Zachęcał palących do zerwania z nałogiem, ostrzegał przed 
skutkami palenia.  
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26 czerwca 2012r  . przy ul. Mickiewicza odbyło się symboliczne rozpoczęcie znakowania wiat 
przystankowych znakami „Zakaz Palenia” na terenie Miasta Sandomierza, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele: Policji, Straży Miejskiej, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta w Sandomierzu, 
Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Sandomierzu, Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Sandomierzu. W czasie akcji prowadzono dystrybucję materiałów 
edukacyjnych.  

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu -  wdniu 15 listopada 2012 r. dla pracowników 
i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tratwa” w Sandomierzu odbyły się obchody 
ogólnopolskiej akcji  „Rzuć palenie razem z nami”  . Uczestnicy wykonali 11 prac konkursowych 
wykonanych różnymi technikami plastycznymi.  

W dniu 16 listopada 2012 r. odbyła się akcja profilaktyczna pod hasłem „  ZERO PALENIA”  , 
która skierowana była do pasażerów korzystających z autobusów komunikacji miejskiej 
w Sandomierzu. Akcja miała na celu przypomnieć czynnym palaczom o zakazie palenia w miejscach 
publicznych oraz chronić biernych palaczy, często dzieci przed niekorzystnym wpływem dymu 
tytoniowego. Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu 
wraz z przedstawicielami Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Komendy 
Powiatowej Policji w Sandomierzu, Straży Miejskiej w Sandomierzu prowadzili dystrybucję 
materiałów edukacyjnych dotyczących szkodliwości palenia tytoniu wśród pasażerów w autobusach 
komunikacji miejskiej oraz na przystankach autobusowych, jak również prowadzono rozmowy 
indywidualne nt. szkodliwości palenia.  

W dniu 28 grudnia 2012 r. odbyła się akcja profilaktyczna pt:  „Jadę – nie palę”  skierowana do 
kierowców prowadzących pojazdy. Patrol drogowy prowadzony był w Sandomierzu na 
ul.Ożarowskiej, podczas którego funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu wraz 
z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Sandomierzu i pracownikiem PSSE w Sandomierzu 
informowali kierowców na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zasad bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Kierowcy otrzymywali materiały edukacyjne tj: ulotki i breloki z napisem  „Jadę – nie 
palę”  . Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu w 2012 r. przygotowała 
materiały edukacyjne przydatne do przeprowadzenia akcji antytytoniowych tj: plany lekcji, notesy, 
breloki i kalendarzyki.  

Profilaktyka HIV/AIDS -  W ramach obchodów  Światowego Dnia AIDS  wśród dzieci 
i młodzieży w Łoniowie w dniu 2 grudnia 2012 r. w zakresie kształtowania prozdrowotnych 
nawyków odbyło się spotkanie edukacyjne, podczas którego Pani Róża Szcześniak - kierownik Sekcji 
Nadzoru Przeciwepidemicznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, 
przeprowadziła wykład pt:  „Zagrożenia epidemiologiczne w Polsce i na świecie”  oraz w dniu 
7 grudnia 2012 r. podczas obchodów  Światowego Dnia AIDS  w Zespole Szkół Gastronomicznych 
i Hotelarskich w Sandomierzu odbył się w/w wykład dla liderów zdrowia. W Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Klimontowie odbyły się wykłady dla młodzieży pt. "  Problemy i zagrożenia 
wczesnej inicjacji seksualnej”  przeprowadzone przez pedagoga Panią Małgorzatę Piętowską  

Program edukacyjny  „Trzymaj Formę”  realizowany był szkołach podstawowych i gimnazjach 
poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Szkolenie dla realizatorów 
programu odbyło się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, gdzie 
odbyły się również warsztaty kulinarne dla uczestników szkolenia. Zainteresowane programem 
szkoły otrzymywały materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sandomierzu w dniu 5 czerwca 2012 roku 
zorganizowała festyn pt.:  „Rodzino – trzymaj formę"  w ramach realizacji programu 
edukacyjnego  „Trzymaj Formę!"  w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 
w Sandomierzu, który odbył się we współpracy z Dyrekcją Szkoły. Uczestnikami festynu byli 
przedstawiciele szkół realizujących program, przedstawiciele „Klubu Seniora" w Sandomierzu oraz 
młodzież z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Celem festynu było 
zwiększenie dbałości o zdrowie poprzez zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania, 
aktywności fizycznej, znaczenia witamin i substancji odżywczych oraz asertywnej postawy wobec 
nałogów. W czasie festynu nastąpiła integracja środowiska seniorów z młodzieżą poprzez wspólny 
śpiew i zabawę.  
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W dniu 11 grudnia 2012 r. w Gimnazjum w Klimontowie odbyły się warsztaty dla uczniów i ich 
rodziców pt:  „Śniadanie daje moc”  , których współorganizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Sandomierzu. Zadaniem PSSE było pozyskać wykładowcę (dietetyka) na 
spotkanie z rodzicami oraz udział w ocenie przygotowywanego śniadania przez reprezentacje 
wszystkich klas wraz rodzicami. Dla rodziców odbył się wykład Pana Kamila Warzocha – dietetyka 
z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu pt:  „Zasady 
zdrowego odżywiania młodzieży”  .  

Promocja zasad zdrowego stylu życia -  w dniu 8 lutego 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sandomierzu odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach realizacji profilaktyki 
chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego i płuc oraz 
zasad zdrowego odżywiania. Podczas spotkania odbył się wykład pt:  „Profilaktyka raka jelita 
grubego w aspekcie europejskiego kodeksu walki z rakiem”  prezentowany przez Panią Jadwigę 
Zapała – przedstawiciela Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Wykonywane były pomiary ciśnienia 
i poziomu cukru oraz odbyła się degustacja dietetycznych potraw przygotowanych przez uczniów 
z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.  

W dniu 25 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów w Hotelu Grodzkim w Sandomierzu, podczas którego Pan Marek Krakowiak 
pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu przeprowadził wykład 
pt:  „Zasady prawidłowego żywienia osób starszych"  . Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych 
i Hotelarskich w Sandomierzu oraz Liceum Ogólnokształcącego kierunek Ratownictwo Medyczne 
wykonywali pomiar ciśnienia tętniczego.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu zwracał się wielokrotnie do lokalnych 
mediów, samorządów lokalnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, placówek służby zdrowia z prośbą o powiadomienie mieszkańców powiatu nt: 
bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, zasad bezpieczeństwa 
podczas upałów, zatruć po spożyciu alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do 
spożycia przez ludzi. Ponadto przygotowywano gazetki tematyczne na tematy prozdrowotne 
w budynku PSSE w Sandomierzu oraz zamieszczono informacje na stronie internetowej PSSE 
w Sandomierzu na temat prowadzonych akcji profilaktycznych.  

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. Po przeprowadzeniu tej akcji udało się dotrzeć do świadomości 
większości dzieci i młodzieży szkolnej z pełną informacją nt. szkodliwości palenia papierosów, 
używania alkoholu, zagrożenia narkomanią, radzenia sobie ze stresem, trudnościami, przemocy 
rówieśniczej i w rodzinie, a także zagrożenia sektami. Dzięki zrozumieniu wielu instytucji, 
organizacji społecznych i samego społeczeństwa było możliwe osiągnięcie założonych celów. 
Ponadto w realizacji tego programu wiele uwagi, działań i poczynań inwestycyjnych ukierunkowano 
na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, sanitarnego 
i weterynaryjnego powiatu sandomierskiego. Należy podkreślić, że na wypadek zaistnienia 
jakiegokolwiek zagrożenia i ewentualnie powstałych klęsk żywiołowych, organizacją i koordynacją 
działań ratowniczych zajmuje się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.  
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Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 

Stanisław Masternak
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