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UCHWAŁA NR 282/2012
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 
2011 rok 

Na podstawie art.38b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 
2011r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Wójcik
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Załącznik do Uchwały Nr 282/2012

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2011 ROK Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 
DLA MIASTA RADOMIA 

Na spotkaniu w dniu 5 stycznia 2012 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku rozpoczęła pracę od omówienia 
sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2011 rok. 

Następnie przyjęto Plan Pracy na 2012 rok z kwartalnym podziałem zadań. 

Realizacja Planu Pracy za 2011 r. przedstawia się następująco: 

Zadania I kwartału : 

1. W budżecie miasta Radomia na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem obywateli i ochroną 
porządku publicznego uchwalonego na 2010 r. zabezpieczone zostały środki w wysokości : 

- dla Straży Miejskiej 4 717 664 złotych w tym na zakup fotoradaru 230 000 złotych 

- dla KMP w Radomiu – 430 000 złotych w tym rekompensaty za czas służby ponad normę 70 000 
złotych. 

- dla Straży Pożarnej 17 648 190 złotych 

- na funkcjonowanie monitoringu miejskiego w Radomiu 128 271 złotych 

- na zadania z zakresu obrony cywilnej – 33 500 złotych. 

2. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu poinformowała , że w 2010 
roku Policja dokonała zabezpieczeń 91 imprez sportowych, 79 imprez kulturalnych, 3 zgromadzeń 
publicznych , jeden protest pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz jedną manifestację z okazji 
obchodów Święta 1 Maja. Rozgrywane na terenie miasta Radomia mecze w ramach rozgrywek piłki 
nożnej generowały największe zagrożenie wystąpienia zbiorowych zakłóceń porządku publicznego. 
W 2010 roku odnotowano 4 przypadki zakłócenia porządku publicznego na terenie miasta Radomia. 
W wyniku podjętych czynności łącznie zatrzymano 40 pseudokibiców. Przed rozpoczęciem rundy 
wiosennej rozgrywek ligowych piłki nożnej sezonu 2010/2011 przeprowadzono ogląd stadionu 
piłkarskiego RKS „Radomiak” i przygotowano pozytywną opinię na temat rozgrywek sportowych w 2011 
roku. W celu poprawy bezpieczeństwa w trakcie rozgrywanych meczy piłkarskich utrzymywana jest stała 
współpraca z przedstawicielami klubu RKS „Radomiak” oraz przedstawicielami Agencji Ochrony 
„Goliat”. 

3. Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego poinformowała , że w ramach realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2010 roku sfinansowano między 
innymi następujące przedsięwzięcia : 

- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych choroba alkoholową – 174 184 zł. 

- dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży - 260 000 zł 

- dofinansowanie spektaklu teatralnego „Pamiętnik narkomanki” - 4500 zł 

- warsztaty i wykłady na temat skutków spożywania alkoholu - 14 000 zł 

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku przekazano 
3 stowarzyszeniom kwotę 45 000 zł na wspieranie zadania publicznego pt. ”Realizacja pozaszkolnych 
programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od 
narkotyków oraz ich rodzin”. 
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a) Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu poinformowała , że w 2010 
roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu dokonali 1.991 kontroli miejsc sprzedaży 
alkoholu, 344 kontrole masowej rozgrywki pod kątem zwalczania zjawiska alkoholizacji nieletnich. 
W wyniku tych działań ujawniono 61 nieletnich będących pod wpływem alkoholu. Ponadto w w/w 
okresie czasu izolowano 5.000 osób będących pod wpływem alkoholu z miejsc publicznych. Z tego 
doprowadzono do Policyjnej Izby Zatrzymań do Wytrzeźwienia 2.444 osoby ( w tym 160 kobiet, 28 
nieletnich). Doprowadzono do miejsca zamieszkania 2.256 osób. Ponadto na terenie służbowym 
Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w 2010 roku stwierdzono 419 przestępstw z Ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. W celu wyeliminowania tego szkodliwego zjawiska przeprowadzono 
230 spotkań z młodzieżą na temat szkodliwego działania narkotyków i 75 pogadanek z rodzicami na 
temat zagrożeń narkomanią. 

b) Kierownik Zespołu Straży Miejskiej poinformował , że funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Radomiu przeprowadzili w 2010 roku 14.692 kontroli placówek oświatowych na terenie miasta 
Radomia i podjęli 1.189 interwencji doraźnych w czasie których przeprowadzili rozmowy z dyrektorem 
lub pedagogiem na temat występujących zagrożeń w szkole i sposobach ich eliminacji oraz z uczniami 
sprawującymi trudności wychowawcze. Podczas patrolowania terenów przyległych do szkół 
prowadzony był stały nadzór nad punktami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych, dopalaczy 
i wyrobów tytoniowych. W wyniku tych działań skontrolowano 377sklepów z alkoholem, 59 zakładów 
gastronomicznych, 9 sklepów z dopalaczami i 76 lokali z automatami do gier zręcznościowych. 
W wyniku przeprowadzanych kontroli każdorazowo informowano właścicieli poszczególnych punktów 
o konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

c) Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej poinformowała , że w 2010 roku wydano 
6 decyzji administracyjnych z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazujących zaprzestanie 
wprowadzenia do obrotu „dopalaczy” do czasu wyjaśnienia czy wymienione produkty spełniają 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz z uwagi na ryzyko spożycia produktów. Łącznie 
z 6 obiektów pobrano 155 próbek do badań. Ponadto wydano 13 postanowień o nałożeniu grzywny 
w związku z brakiem realizacji obowiązków nałożonych w/w decyzjami administracyjnymi. W zakresie 
działań prewencyjnych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła diagnozę 
uzależnień w 33 placówkach szkolnych. Przekazano Wytyczne (Kalendarium Światowych 
i Ogólnopolskich Dni związanych z tematyką zdrowotną) do 184 szkół. Rozprowadzono w 16 
placówkach szkolnych materiały edukacyjne (ulotki) na temat narkomanii. Ponadto uruchomiono stronę 
internetową Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dla szkól, na której umieszczono 
informacje na temat szkodliwości działania „dopalaczy”. 

4. Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu , poinformował o zmianie przepisów Ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W tym temacie został powołany Zarządzeniem Prezydenta 
z dnia 16 listopada 2010 roku nr 4107/2010. W/w zadania realizuje również Zespół Interdyscyplinarny 
działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Radomia. 

Wnioski i zalecenia – I kwartał 

1. Komisja przyjęła jednogłośnie „Sprawozdanie za 2010 rok z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
dla miasta Radomia i Plan pracy w/w Komisji na 2011 rok. 

2. Komisja pozytywnie zaakceptowała budżet Urzędu Miejskiego w Radomiu na realizację zadań 
z zakresu bezpieczeństwa przeznaczony dla służb mundurowych i innych instytucji zajmujących się 
w/w problematyką. 

3. Powiatowy Inspektor Sanitarny przygotuje szkolenie dla pedagogów szkolnych odnośnie szkoleń 
młodzieży na temat szkodliwości i skutków spożywania tzw. „dopalaczy”. Ponadto rozprowadzi 
ulotki o tej tematyce we wszystkich szkołach na terenie miasta Radomia. 

4. Straż Miejska w Radomiu zwiększy częstotliwość kontroli sklepów z tzw. ”dopalaczami” pod 
względem dostępności tych środków przez młodzież szkolną. 

5. Komisja zobowiązała Ośrodek Interwencji kryzysowej i Policję do składania na ręce 
Przewodniczącego Komisji Prezydenta Miasta Radomia sprawozdań kwartalnych na temat 
realizacji postanowień o nakazie opuszczenia mieszkania przez sprawcę oraz zakazie zbliżania się 
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do osoby poszkodowanej . W/w sprawozdania będą analizowane przez Komisję i wypracowywane 
wnioski, które następnie będą przesyłane do Sądu z prośbą o realizacje zapisów w/w ustawy. 

6. W nawiązaniu do Wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2011 roku do 
działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 roku- „Bezpieczne ferie 
2011’ - Komisja wprowadzi dodatkowo to zagadnienie do Planu Pracy Komisji na 2011 rok. 
Tematyka „Bezpiecznych Ferii” zostanie omówiona podczas następnego posiedzenia Komisji w II 
kwartale br. 

Zadania II kwartału : 

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas letniej przerwy wakacyjnej, zadania 
związane z edukacją dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa w mieście było priorytetem Komisji 
Bezpieczeństwa. Do realizacji tego zadania zostały zobowiązane takie podmioty jak: Policja, Straż 
Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej , Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki, Wydział Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Każdy z tych podmiotów przekazał informację z planowanych działań dotyczących 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa w mieście podczas letniej 
przerwy wakacyjnej. Sprawozdanie z realizacji tego zadania opisane jest w zadaniach Komisji (III 
kwartał pkt 5). 

2. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu poinformował, że w 2010 roku 
stwierdzono 5.915 przestępstw tj. o 921 mniej niż w analogicznym okresie 2009 roku. W dalszym ciągu 
do kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych zaliczane są; bójki i pobicia oraz kradzież cudzej rzeczy. 
Wskaźnik wykrywalności sprawców wszystkich przestępstw kryminalnych na terenie miasta Radomia 
w 2010 roku wynosił 48,8 % i był niższy niż w 2009 roku -o 1%. W 2010 roku stwierdzono 273 
przestępstwa narkotykowe tj. o 182 przestępstwa mniej niż w 2009 roku. Ustalono 152 sprawców 
podejrzanych, wobec 16 z nich sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. W 2010 roku na terenie miasta 
Radomia 197 nieletnich dokonało 346 czynów karalnych w tym: 

- 21 nieletnich dokonało 22 rozbojów i wymuszeń rozbójniczych 

- 20 nieletnich dokonało 70 kradzieży z włamaniem 

- 38 nieletnich dokonało 53 kradzieży 

- 28 nieletnich brało udział w 11 bójkach i pobiciach. 

Udział nieletnich w stosunku do ogółu popełnionych przestępstw wyniósł 5,85 %. W stosunku do 
przestępstw kryminalnych udział ten wzrósł do 15,32%. W celu eliminacji wzrostu przestępczości 
nieletnich Kierownictwo KMO z dniem 15 kwietnia 2010 roku utworzyło Wydział do spraw Nieletnich 
i Patologii. 

3. Komendant Straży Miejskiej w Radomiu poinformował, że w 2010 roku strażnicy ujawnili łącznie 
21.897 wykroczeń w tym; pouczyli 14.514 osób, nałożyli 7.299 mandatów na łączna kwotę 853 870 
złotych i w 84 przypadkach skierowali wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Radomiu. W ramach 
współpracy z Policją zorganizowano 29 wspólnych patroli w autobusach komunikacji miejskiej, 111 
wspólnych patroli z komisariatami policji oraz 53 wspólne działania z fotoradarem. Ponadto w ramach 
działań prewencyjnych Straż Miejska miedzy innymi podjęła następujące czynności : 

- wylegitymowano nieletnich przebywających w klatach schodowych i piwnicach – 14.878 osób, 

- dokonano 4.148 kontroli ( na zasadzie wielokrotności) przystanków i autobusów pod katem 
przeciwdziałania przypadkom dewastacji mienia oraz kradzieży i rozbojów. 

- skontrolowano 15.888 boisk (na zasadzie wielokrotności) pod kątem spożywania alkoholu przez 
uczniów i zakłócania porządku. 

W 2010 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 14 692 kontrole placówek oświatowych 
na terenie miasta Radomia. 

4. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że w 2010 roku strażacy łącznie 
interweniowali na terenie miasta Radomia 2.125 razy. W tym fałszywe alarmy 79 razy. W stosunku do 
roku poprzedniego nastąpił spadek zdarzeń o 6 %. Jak wynika z przedstawionej analizy najwięcej 
pożarów nastąpiło wskutek: 
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- nieostrożność dorosłych - 104 

- - nieostrożność nieletnich – 8 

- wady urządzeń - 91 

- wady środków transportu – 16 

- inne przyczyny - 50 

Komenda Miejska PSP w 2010 roku przeprowadziła cykl szkoleń dla strażaków Ochotniczych Straży 
Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Łącznie szkolenie ukończyło 199 
strażaków. Ponadto strażacy realizowali zadania prewencyjne związane z ochrona przeciwpożarową. Do 
tych zadań należą między innymi: udział z w zabezpieczeniu operacyjnym różnych imprez masowych - 
120 oraz przeprowadzenie VI zawodów sportowo-pożarniczych. Na potrzeby działań ratowniczych 
łącznie przyjęto 1.115 zgłoszeń. Łączność na potrzeby ratownicze oparta jest na sieciach krajowych 
operatorów telekomunikacyjnych i wpływa do jednego stanowiska kierowania zlokalizowanego w KM 
PSP w Radomiu a następnie przekierowywana jest informacja do służb ratunkowych lub Policji 
w zależności od rodzaju zgłoszenia. 

5. Rzecznik Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” poinformowała , że Stowarzyszenie „Bezpieczne 
Miasto” realizuje swoje cele statutowe w oparciu o pięć podstawowych podprogramów tj.: „Bezpieczna 
Ulica”, Moje Osiedle” ,„ Szczęśliwa Rodzina”, „Przyjazna Szkoła”, „Bezpieczny i Racjonalny Ruch 
Drogowy”. Podprogram „Bezpieczna Ulica” - Zasadniczym celem tego programu jest zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkich ludzi przebywających na terenie ulic miasta Radomia. Zadanie to jest 
realizowane w szczególności w oparciu o monitoring miejski. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” 
wspólnie z Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Administrator” 
zainstalowało 1 kamerę na skrzyżowaniu ulic: Rapackiego /Sempołowska. Kamera została włączoną 
w system monitoringu miejskiego w Radomiu. Łącznie w systemie monitoringu miejskiego w Radomiu na 
dzień 31.12.2010rok pracuje 61 kamer. Podprogram „Moje Osiedle” - Stowarzyszenie Bezpieczne 
Miasto w marcu i w październiku 2010 roku zorganizowało XXV i XXVI edycję kursu samoobrony 
kobiet . Przystąpiło do niej ponad 120 kobiet. Uczestniczki kursu, oprócz zajęć fizycznych, brały udział 
w spotkaniach z psychologiem oraz funkcjonariuszami policji, którzy omawiali istniejące zagrożenia oraz 
sposoby ich unikania. Dzięki kursowi kobiety podniosły swoją sprawność fizyczną i nabyły wiedzę 
wiktymologiczną oraz prawną. Ponadto uzyskały elementarną wiedzę dotyczącą zasad pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. Kurs samoobrony kobiet organizowany jest dzięki współpracy 6 instytucji , z których 
każda wykonywała swoje zadanie w zakresie: 

Po zakończonym kursie uczestniczki wypełniły anonimowa ankietę, która pozwoliła zebrać opinie 
o organizowanym kursie i kierunku jego organizacji w przyszłości. Do Stowarzyszenia napływały 
niepokojące sygnały od rodziców nieletnich dzieci, że wśród młodych ludzi panuje nowa moda na 
zastępowanie alkoholu i papierosów innymi używkami – „dopalaczami”. Rodzice boją się uzależnień 
swoich dzieci od tego typu substancji. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” wystąpiło do Ministra 
Zdrowia o podjęcie stosownych uregulowań prawnych w zakresie sprzedaży dopalaczy. 

Sierżant Paweł Lenarcik z KP II został wybrany najlepszym radomskim dzielnicowym. Konkurs na 
najlepszego radomskiego dzielnicowego trwał przez ponad miesiąc. O miano najlepszego wśród 
policjantów „pierwszego kontaktu” „walczyło” na terenie miasta 44 funkcjonariuszy. Pomysłodawcom 
konkursu przyświecał jeden cel: przybliżenie sylwetek dzielnicowych oraz podniesienie społecznego 
zaufania do tych funkcjonariuszy. Patronem tej zdrowej rywalizacji był Andrzej Kosztowniak - Prezydent 
Radomia, jako Przewodniczący Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto”. Najlepszy dzielnicowy Radomia 
otrzymał w nagrodę od Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka laptopa, który ufundowało 
Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”. Oficjalne wręczenie nagród dla najlepszego dzielnicowego z terenu 
Radomia odbyło się 2 grudnia 2010 roku w świetlicy KMP Radom przy ul. 11-go Listopada 37/59. 
Ponadto Stowarzyszenie ufundowało nagrodę rzeczową (zestaw do komputera-drukarka, myszka, 
głośniki, pamięć przenośną) dla wylosowanej osoby, która oddała głos w konkursie na najlepszego 
dzielnicowego. 

Podprogram „Przyjazna Szkoła”. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” ogłosiło konkurs plastyczny 
dla dzieci ze szkół podstawowych klasy I-III na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ideą konkursu 
było wykorzystanie zidentyfikowanych zagrożeń (widzianych oczami dzieci) w naszym mieście 
i potrzeby ich eliminacji poprzez naukę przepisów ruchu drogowego, nauki dzieci zasad poruszania się po 
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ulicy z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, nauki znaków drogowych, nauki przechodzenia przez 
jezdnię itp. Dzieci w swoich pracach mogły wykorzystać postacie z ulubionych bajek do nauki przepisów 
ruchu drogowego. Konkurs zakończył się 5 stycznia 2010 roku. Stowarzyszenie ufundowało nagrody 
rzeczowe dla 56 dzieci. Z nadesłanych zweryfikowanych prac została złożona przez grafika autorska 
książeczka (malowanka) dla dzieci dotycząca zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Książeczka 
uzyskała pozytywna opinię Rady Nauczycieli przy Prezydencie Miasta Radomia i została rozesłana do 
wszystkich Szkół Podstawowych w Radomiu do wykorzystania na lekcji wychowania komunikacyjnego 
i lekcji wychowawczej. Książeczkę można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia. 

Polski Związek Niewidomych w Warszawie i Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” w Radomiu 
zorganizowały cykl szkoleń (dla służb mundurowych, pracowników samorządowych i nauczycieli 
radomskich szkół) na temat: ”Chcemy zobaczyć żółte pasy, usłyszeć numery autobusów” . Celem 
szkolenia było poznanie potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz wskazanie sposobów 
udzielania niezbędnej pomocy w funkcjonowaniu tych osób w naszym społeczeństwie. 

Podprogram „Szczęśliwa Rodzina”. W okresie od 01.01.2010r.do 31.12.2010r. w ramach 
podprogramu zrealizowano następujące zamierzenia: 

- W okresie od 01.01.-31.12.2010r. prowadzone były w Ośrodku Interwencji Kryzysowej grupy 
terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania uczestniczyło – 28 osób, 

- W okresie wakacji na kolonie socjoterapeutyczne do Białki Tatrzańskiej wyjechało 240 dzieci 
zakwalifikowanych przez MOPS 

- Od lutego 2010 w OIK prowadzone były grupy wsparcia dla kobiet ofiar przemocy domowej oraz 
dzieci i młodzieży. Z tej formy skorzystało 52 osoby 

- Ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w okresie od 01-01-10r. do 31-12-10 r. skorzystało 
w OIK ponad 1.330 osób 

- Z prowadzonych mediacji rodzinnych skorzystało 42 osoby 

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowało w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Miłej 29 zajęcia 
relaksacyjne i socjoterapeutyczne dla 60 dzieci 

- OIK zorganizował spotkania w placówkach oświatowych na temat problematyki związanej z tzw. 
dopalaczami 

- W OIK funkcjonuje telefon zaufania 192 88. Z porad specjalistów skorzystało ponad 1.746 osób 

- Zrealizowano 50 godzin zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych przez terapeutów w placówkach 
środowiskowych 

- Zrealizowano 57 godzin zajęć dotyczących problematyki nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci / 
ADHD/ dla pedagogów placówek oświatowych na terenie miasta 

- TPD zorganizowało pomoc materialną w postaci odzieży i żywności wspólnie z Radomskim Bankiem 
Żywności dla 790 osób 

- W telewizji „ Dami” i Radiu Rekord specjaliści OIK poruszali tematy związane z problematyką 
uzależnień, przemocy w rodzinie, przestępczości nieletnich oraz wakacyjnych zagrożeń 

- W Świetlicy Środowiskowej TPD zorganizowano pogadanki na temat związany z problematyką 
przestępczości nieletnich 

- W Ośrodku Interwencji Kryzysowej działa Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałający Handlu Ludźmi 
przy współpracy z Fundacją „ La Strada”. W okresie od 01-01-10r. do 31-12-10r. zgłosiło się do 
placówki 60 osób, które wyjeżdżały do pracy za granicę i chciały uzyskać informację w zakresie 
bezpiecznego pobytu poza granicami kraju. 

- Od stycznia br. wydawany jest Poradnik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy współpracy z TV „ 
Dami”. W ciągu tego roku zrealizowaliśmy cztery wydania poświecone problematyce przemocy 
domowej; w pierwszym półroczu był emitowany poradnik dotyczący bezpieczeństwa dzieci w czasie 
wakacji. 

Podprogram „Bezpieczny i Racjonalny Ruch Drogowy”. Przewodniczący Stowarzyszenia 
„Bezpieczne Miasto” Pan Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia i Zarząd Stowarzyszenia 
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w ramach prowadzonego podprogramu „Bezpieczny i Racjonalny Ruch Drogowy” zwrócił się z prośbą do 
wszystkich mieszkańców miasta Radomia o nadsyłanie na adres Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” ul. 
Moniuszki 9 pokój 211, e-mail sbm@umradom.pl lub telefonicznie 048/3620884 propozycji dotyczących 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nadesłane propozycje były rozpatrywane systematycznie 
przez powołany Zespół ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przy Prezydencie Miasta 
Radomia. Powołany Zespół (w skład w/w Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji zajmujących się 
problematyką ruchu drogowego między innymi: przedstawiciele Policji, MZDiK, Automobilklubu 
Radomskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” itp.) 
zajmował się możliwościami poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez lokalizację 
i eliminację miejsc niebezpiecznych lub nieprzyjaznych dla uczestników ruchu drogowego. 
Przewodniczącym Zespołu był Sekretarz Miasta Pan Rafał Czajkowski. W 2010 roku łącznie 
wpłynęło 33 wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym od mieszkańców naszego 
miasta. 

a) Pozytywnie rozpatrzono m.in. 

- Doznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Wierzbickiej, 

- Zmiana organizacji ruchu na ul. Ostrowieckiej w okolicach parkingu. 

- Montaż barierki przy schodach na ul. Olsztyńskiej. 

- Właściwe oznakowanie miejsc parkingowych dla inwalidów na ul. Moniuszki 

- Doznakowanie” ul. 25 Czerwca przy Szkole Muzycznej (strefa szkolna) 

b) Negatywnie rozpatrzono 

- Wyznaczenie miejsc do parkowania dla pojazdów Poczty Polskiej i samochodów PSS „Społem” 
przy ul Żeromskiego 105A 

- Zniesienie znaku „Zakazu zatrzymywania się i postoju” na ul. Słowackiego 12. 

- Budowa sygnalizacji świetlnej na Rondzie Dmowskiego 

- Budowa parkingu dla autobusów na trawniku przy ul. Prażmowskiego 

6. W sprawach różnych poruszono dwa zagadnienia ; 

A. Przyjęto Sprawozdanie z podjętych działań przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta 
Radomia w zakresie realizacji problematyki „Bezpiecznych Ferii 2011”. Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku dla miasta Radomia rozesłała do podległych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 
w Radomiu Wytyczne Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2011 roku do działalności 
w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 roku, z prośbą o realizację problematyki 
„Bezpiecznych ferii 2011”. W celu realizacji tej problematyki zostały podjęte następujące działania 
profilaktyczno-prewencyjne; 

1. Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

I. Działania polegają na zorganizowaniu przez podległe placówki półzimowisk i zajęć dla dzieci 
i młodzieży podczas ferii 2011: 

- w dwunastu placówkach (11 szkół i MDK) są organizowane półzimowiska w terminie od 
14.02.2011 r. do 25.02.2011 r. Z tej formy wypoczynku zimowego skorzysta około 850 dzieci 
i młodzieży. W ramach półzimowisk zorganizowane będą zajęcia w następujących formach: gry 
i zabawy świetlicowe, konkursy, zajęcia sportowe, wyjścia do kina, teatru, na basen, lodowisko, 
wycieczki autokarowe i in. W stołówkach szkolnych, dla dzieci objętych pomocą społeczną 
wydawane będą bezpłatnie trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek). Pozostali uczestnicy mają 
możliwość skorzystania z nich odpłatnie. 

- Zespół Szkół Integracyjnych i Klub Jeździecki CWAŁ organizuje szkółkę nauki jazdy konnej dla 20 
uczestników. 

- Zespół Szkół Muzycznych organizuje zajęcia m.in. w formie warsztatów muzycznych dla uczniów 
szkoły muzycznej. 

- Ogródek Jordanowski przy ul. Śniadeckich zorganizuje różnorodne zajęcia dla grupy 120 dzieci. 
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Placówki organizujące półzimowiska złożyły stosowną dokumentację w Wydziale Edukacji Sportu 
i Turystyki UM Radom (akces organizacji zajęć w ramach Akcji ZIMA 2011) oraz w Kuratorium 
Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Na zorganizowanie ww. form wypoczynku Gmina 
Radom przeznaczy środki w wysokości około 120 tys. zł. 

II. W związku z wypoczynkiem podczas ferii zimowych, organizowanym przez podległe placówki, 
o miejscach i terminach zajęć poinformowano następujące instytucje: Policja, Straż Miejska, MOPS, 
Sanepid, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wzorem lat ubiegłych pracownik WESiT we 
współpracy ze Strażą Miejską przeprowadzi kontrole organizacji półkolonii i zajęć dla dzieci 
i młodzieży. 

2. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu . 

Wydział Zdrowia wystąpił z pismem do radomskich placówek i instytucji takich jak: Teatr 
Powszechny, Muzeum, Gazeta Wyborcza, Echo Dnia, Telewizja Dami, Biblioteka Publiczna itp. 
zachęcającym do poszerzenia oferty spędzenia wolnego czasu przez młodzież w ramach 
„Bezpiecznych Ferii 2011”. W wyniku korespondencji w/w instytucje podjęły dodatkowo działania 
dotyczące zorganizowania zajęć w czasie ferii zimowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych. 

a) Miejska Biblioteka Publiczna- w czasie ferii będą odbywać się dla dzieci zajęcia plastyczne 
–nieodpłatne, 

b) Kino Helios- w czasie ferii będzie wyświetlany film dla dzieci Miś Yogi po cenach 
uprzywilejowanych dla dzieci ze świetlic środowiskowych 

c) Echo Dnia – dni otwarte dla dzieci. 

d) radio Plus-dni otwarte dla dzieci. 

3. Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Wydział Kultury w zakresie „Bezpiecznych Ferii 2011”. podejmie następujące działania: 

a) W MOK „Amfiteatr” w ramach „Akcji Zima’2011” w dniach od 14 do 25 lutego br, odbywać się 
będą zajęcia dla dzieci i młodzieży pozostającej podczas ferii w mieście. Zajęcia prowadzone będą 
codziennie od poniedziałku do piątku w godz.1000 do 1400. W pierwszym dniu ferii dzieci 
i młodzież uczestnicząca w naszych zajęciach zapoznana będzie z podstawowymi zasadami p.poż 
i bezpieczeństwa w czasie zajęć. W przygotowanych przez Ośrodek propozycjach uczestniczyć 
będzie ok. 25 dzieci dziennie. Nad bezpieczeństwem uczestników i prawidłowym prowadzeniem 
zajęć czuwać będą wykwalifikowani instruktorzy. 

b) RKŚTiG „Łaźnia” inicjuje współpracę z organizatorami wypoczynku zimowego na rzecz poprawy 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa w czasie ferii. Promować będzie działania edukacyjne poprzez 
działalność animacyjną w zakresie m. in. edukacji kulturalnej, bezpieczne zachowania w okresie 
wypoczynku zimowego. Promocja odbywać się będzie poprzez internet, ulotki, e-maile oraz przy 
wsparciu Urzędu Miejskiego za pośrednictwem wydawnictwa Radomski Informator Kulturalny. 
Działania prewencyjne mające na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym. Realizacja działań 
z dotychczasowych edycji akcji zima umożliwia bieżącą wymianę informacji na temat istniejących 
potrzeb partnerów społecznych typu organizatorzy półkolonii szkolnych czy osiedlowe domy 
kultury współpracujących z gminną instytucją kultury. 

c) W Domu Kultury „Idalin” będą prowadzone pogadanki z dziećmi i młodzieżą mające na celu: 
uświadomienie i przybliżenie istniejących zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać w trakcie ferii 
zimowych, zaznajomienie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, kształcenie umiejętności 
przewidywania zagrożeń i wyposażenie dzieci i młodzież w nawyk ich unikania. Poruszona będzie 
również problematyka bezpiecznego poruszania się po drodze oraz prawidłowego zachowania 
w kontakcie z osobami obcymi. 
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d) Dom Kultury "Borki” , zgodnie z rozporządzeniem MEN, posiada właściwą kadrę pedagogiczną 
do sprawowania opieki wychowawczej w trakcie prowadzonych zajęć. Liczba uczestników zajęć nie 
przekracza 15 osób na jednego opiekuna. Dom Kultury "Borki" zapewnia uczestnikom zajęć 
bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu w placówce. Program zajęć otwartych jest 
odpowiednio wcześniej opracowany i w czasie trwania skrupulatnie przestrzegany. Pracownicy są 
przeszkoleni w zakresie BHP i p.poż. Nad właściwym jego przebiegiem sprawuje nadzór Dyrektor 
placówki. 

e) W Miejskiej Bibliotece Publicznej zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku od 14 do 
25 lutego 2011 roku w czterech placówkach biblioteki: 

- Czytelni „Godzina Radości”, ul. Piłsudskiego 12 

- Filii nr 2, ul. Zientarskiego 1a 

- Filii nr 8, ul. Kusocińskiego 13 

- Filii nr 16, ul. Barycka 2. 

Zajęcia, na które złożą się m.in. pogadanki literackie, prace plastyczne, gry planszowe, rebusy, 
zabawy przy komputerze, odbywać się będą w pomieszczeniach tych placówek pod kierunkiem 
doświadczonych pracowników biblioteki. W pierwszym dniu zajęć dzieci zostaną zaznajomione 
z zasadami bezpieczeństwa i regulaminem ferii. Dodatkowo Filia nr 2 w programie ferii umieściła serię 
pogadanek „Zima na sportowo” (o nartach, sankach, łyżwach), podczas których dzieci zaznajomione 
zostaną z zasadami bezpiecznego zachowania w czasie uprawiania tych sportów oraz w czasie ferii. 

4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu wzorem lat ubiegłych wdrożyła 
działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie 
miasta. 

W okresie poprzedzającym ferie zimowe przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze we 
wszystkich instytucjach, które zgłosiły organizację półzimowiska dla dzieci i młodzieży na terenie 
Radomia. Przeprowadzono kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w pięciu obiektach 
(3 placówki szkolne oraz 2 domy kultury). W skontrolowanych obiektach stwierdzono kilka drobnych 
nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym, które zostały usunięte przez Dyrektorów 
placówek w czasie trwania czynności kontrolnych. W przypadkach rażących usterek Komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu wydał dwie decyzje administracyjne usunięcia 
nieprawidłowości w określonym czasie. Ponadto przekazywane są bieżące informacje rzecznika 
prasowego Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu do lokalnych mediów o zagrożeniach związanych 
z organizacją wypoczynku w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

Szczególny nacisk położono na zabawy organizowane na dzikich lodowiskach powstałych na 
stawach, rozlewiskach rzek i innych zbiornikach wodnych. Informowano o niebezpieczeństwie, jakie 
stwarzają zabawy zimowe organizowane w pobliżu ruchliwych szlaków komunikacyjnych. 

Wspólnie z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, zorganizowano 
kampanię medialną polegającą na przygotowaniu materiału emitowanego w okresie ferii na wybranych 
ekranach multimedialnych zlokalizowanych na terenie Radomia. Tematyka materiału związana jest 
z ogólnie rozumianym bezpieczeństwem podczas wypoczynku. 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przygotowana jest na przyjęcie 
zorganizowanych wycieczek dzieci i młodzieży w siedzibach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. 
W trakcie spotkań strażacy będą omawiać zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów zimowych 
na przykładzie doświadczeń z działań PSP. 

5.Komenda Miejska Policji w Radomiu. 

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w trakcie trwania wypoczynku zimowego dniach 
14.02-25.02.2011 roku na terenie miasta oraz powiatu radomskiego podejmować będą szereg działań 
profilaktyczno –prewencyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Podczas ferii 
nasi najmłodsi narażeni są przede wszystkim na zagrożenia mające wpływ na ich demoralizację. 
Sprzyja temu duża ilość czasu wolnego oraz niedostateczny nadzór ze strony rodziców lub opiekunów. 



Id: LGNIN-CQKKU-BFCGZ-IGWNI-RWDJV. Uchwalony Strona 9

Ponadto nieprzestrzeganie oraz lekceważenie przepisów ruchu drogowego przez jego uczestników 
stwarza realne zagrożenie dla wszystkich uczestników dróg, a przede wszystkim dzieci, które w czasie 
ferii częściej będą z nich korzystać. Głównymi celami dla policjantów z KMP w Radomiu jest 
bezpośrednie dotarcie do wszystkich organizatorów wypoczynku zimowego i zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej i nie korzystającej ze zorganizowanych form 
wypoczynku oraz: 

- ujawnianie i minimalizowanie negatywnych zjawisk takich jak alkoholizm, narkomania i prostytucja 
małoletnich, 

- ochrona dzieci i młodzieży szkolnej przed zjawiskiem alkoholizmu, 

- zapewnienie ładu i porządku w miejscach publicznych, a zwłaszcza w miejscach wypoczynku, 

- edukacja młodego pokolenia poprzez prowadzenie prelekcji na temat bezpiecznych zachowań, 
uświadamianie jak nie stać się ofiarą przestępstwa, 

- prewencyjne oddziaływanie na potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń w okolicach 
związanych z miejscem wypoczynku, 

- kontrola punktów sprzedaży alkoholu pod kątem dostępu do niego osób niepełnoletnich, 

- działania operacyjno –prewencyjne ukierunkowane na zapobieganie demoralizacji i popełnianie 
czynów karalnych przez osoby nieletnie, 

- czynny udział w spotkaniach z młodzieżą organizowanych przy współpracy ze szkołami, 
świetlicami środowiskowymi oraz tematycznych zajęciach z zakresu prewencji kryminalnej, 
w ramach zorganizowanego wypoczynku zimowego, 

- inicjowanie we współpracy z Dyrektorami szkół, przedstawicielami Wydziałów Edukacji, 
samorządów, administracji osiedlowych, Strażą Pożarną i Strażą Miejsko -Gminną działań, 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież, 

- kontrola tzw. dzikich lodowisk, w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych, 

- współpraca w ramach działań z instytucjami pozapolicyjnymi, m.in. Strażą Miejską, Państwową 
Strażą Pożarną, Miejskim i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Sanepidem oraz placówkami oświatowymi w szczególności, w zakresie kontroli zorganizowanych 
miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Ponadto policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w ramach poprawy bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego prowadzić będą stałą współpracę z zarządcami dróg znajdujących się na terenie 
działania KMP w Radomiu oraz Inspekcją Transportu Drogowego. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP w Radomiu w codziennej służbie dokonywać będą kontroli prędkości oraz wspólnie 
z ITD kontroli autobusów, busów przewożących dzieci i młodzież na ferie. W trakcie trwania Ferii 
2011 na terenie miasta Radomia nie będą odbywać się żadne rozrywkowe imprezy masowe. W okresie 
tym na bieżąco prowadzona będzie współpraca z klubami KS Jadar Sport Radom i KS Rosa Sport 
Radom, które w okresie ferii zimowych uczestniczą w rozgrywkach ligowych odbywających się na 
terenie hali sportowej MOSiR w Radomiu przy ul. Narutowicza. W mass –mediach podane zostaną 
komunikaty dotyczące bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego, a także bezpieczeństwa 
podróżujących. 

6. Straż Miejska w Radomiu. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku 
zimowego dzieci i młodzieży w ramach „Bezpiecznych Ferii 2011” podejmą następujące działania: 

1. Z pracownikiem Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego skontrolują 
półzimowiska organizowane w następujących placówkach: 

- PSP Nr 1 przy ul. Odrodzenia 37; 

- PSP Nr 2 przy ul. Batalionów Chłopskich 16; 

- PSP Nr 3 przy ul. Sobieskiego 12; 

- PSP Nr 9 przy ul. Sandomierskiej 19; 
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- PSP Nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6; 

- PSP Nr 17 przy ul. Wierzbickiej 89/93; 

- PSP Nr 21 przy ul. Trojańskiej 5; 

- PSP Nr 25 przy ul. Starokrakowskiej 124/128; 

- PSP Nr 26 przy ul. Wośnickiej 121; 

- PSP Nr 34 przy ul. Miła 18; 

- PG Nr 12 przy ul. Kruczej 2/10. 

2. 7 razy będą pełnić służbę z funkcjonariuszami Policji (dzielnicowi) w ramach patrolu szkolnego. 

3. Samodzielnie będą kontrolować placówki oświatowe, Młodzieżowe Domy Kultury, lodowiska 
oraz tereny bezpośrednio przyległe do basenów. 

7. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu. 

Podczas ferii zimowych w 2011 roku będą funkcjonowały (zgłoszone dotychczas) formy: 

- formy wyjazdowe – 2 placówki, 

- formy wypoczynku w miejscu zamieszkania – 15 placówek; organizatorami są szkoły radomskie. 

Dodatkowo w ramach „Akcji Zima 2011” będą zorganizowane: 

- zajęcia w Publicznym Ogródku Jordanowskim, 

- szkółka jazdy konnej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych – organizowana przez Zespół Szkół Integracyjnych i Międzyszkolny Klub 
Jeździecki „CWAŁ”, 

- warsztaty muzyczne w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. 

Liczba sezonowych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży na przestrzeni ostatnich lat wykazuje 
tendencję wzrostową; dla porównania w roku 2009 – 26 placówek, w roku 2010 – 42 placówki. Stale 
poprawiają się ogólne warunki sanitarno – higieniczne i regularnie podnoszone są standardy bazy 
wypoczynkowej. Dotychczas nie odnotowano na terenie objętym nadzorem przez Powiatową Stację 
Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomiu występowania tzw. „placówek dzikich”. 

Zgodnie z założeniami prowadzony będzie monitoring przebiegu wypoczynku, zawierający ocenę 
warunków zdrowotnych w placówkach, jak również zakres działań, służących bezpieczeństwu 
(cotygodniowe meldunki przekazywane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Warszawie). 

Współpraca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z organami samorządowymi oraz 
z jednostką Komendy Miejskiej Policji i przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Radomiu weszła do 
stałego kanonu zasad bieżącego nadzoru sanitarnego nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży. 

Podczas zintegrowanych działań, w trosce o zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w placówkach, 
ocena dotyczyć będzie: 

- warunków sanitarno – higienicznych 

- standardów dostępności do urządzeń sanitarnych 

- zapewnienia ciepłej bieżącej wody do mycia 

- zapewnienia uczestnikom opieki medycznej 

- udostępnienia bazy żywieniowej nadzorowanej przez pion Higieny Żywności, Żywienia 
i Przedmiotów Użytku. W trakcie bieżących kompleksowych kontroli sanitarnych, w ramach edukacji 
prozdrowotnej udzielany będzie instruktaż dotyczący problematyki inwazyjnych chorób 
meningokokowych, dbałości o zachowanie właściwego mikroklimatu, wietrzenia pomieszczeń, 
z których korzystają dzieci i młodzież oraz kształtowania nawyków zdrowego stylu życia. 

Oddzielnym problemem jest niekontrolowany kontakt wzajemny młodzieży. Często w takiej 
sytuacji pojawiają się dealerzy narkotyków, ciekawość dotycząca narkotyków czy nikotyny. Ostatnio 
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dużym zagrożeniem jest pojawienie się tzw. „dopalaczy” czyli narkotyków o zmienionej formie. 
Pracownicy Inspekcji Sanitarnej prowadzą liczne działania, mające na celu eliminowanie tych 
zagrożeń z życia młodzieży poprzez akcje uświadamiające zgubny wpływ uzależnień, wspierane przez 
zespół do walki z dopalaczami. Wśród organizatorów wypoczynku rozprowadzane są materiały 
w postaci ulotek i plakatów tematycznych, będących cennym narzędziem zmniejszającym ryzyko 
związane z używaniem „dopalaczy”. 

Zintegrowane działania kontrolne i nadzorcze mobilizują kierownictwa placówek do zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków spędzania czasu wolnego od nauki. 

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 

Wzorem lat ubiegłych Ośrodek zajmuje się wytypowaniem dzieci oraz finansowaniem kosztów 
posiłków na półzimowiskach organizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe nr: 2, 15, 17, 21, 
25, 34. 

Ponadto w czasie ferii, w dniu 15 lutego br. w PSP nr 19 będzie zorganizowana przez Zespół Pracy 
Socjalnej nr 3 zabawa choinkowa dla 50-ga dzieci z ulicy Marii Gajl, Starej i Nowej Woli 
Gołębiowskiej. Natomiast dla 30-ga dzieci z Gołębiowa zabawa choinkowa odbędzie się w dniu 17 
lutego 2011 roku w Klubie Gołębiów. Bezpieczeństwo w trakcie w/w zabaw choinkowych zostanie 
zapewnione przez pedagoga szkolnego, kierownika i pracowników socjalnych ZPS nr 3, rodziców 
dzieci oraz kierownika i pracownika Klubu Gołębiów, dzielnicowego. 

B. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w rejonie ulicy Chrobrego w Radomiu w związku z petycją 
złożoną do Prezydenta Miasta Radomia w sprawie śmiertelnego pobicia Pana Macieja Mieśnika pod 
klubem studenckim „Aula” w dniu 25 kwietnia 2011 roku. Na posiedzenie Komisji dodatkowo został 
zaproszony: prof. dr hab. Inż. Mirosław Luft - Rektor Politechniki Radomskiej im Kazimierza 
Pułaskiego. Po wysłuchaniu informacji na temat bezpieczeństwa Pana Rektora i przedstawicieli służb 
porządkowych Komisja wypracowała wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa w w/w rejonie 
i zobowiązała n/w podmioty do ich realizacji. (Wnioski i zalecenia do II kwartału pkt 6) 

W terminie do następnego posiedzenia Komisji w/w podmioty złożą sprawozdanie z realizacji 
wypracowanych przez Komisje wniosków 

Wnioski i zalecenia – II kwartał. 

1. Zobowiązuję wszystkie podmioty i instytucje zajmujące się problematyką zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży podczas letniej przerwy wakacyjnej oraz zadania związane z edukacją 
dzieci i młodzieży do nadesłania sprawozdania z podejmowanych działań w zakresie „Bezpiecznych 
Wakacji 2011” w terminie do 5 września 2011 roku do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku dla miasta Radomia Pana Andrzeja Kosztowniaka (adresowane na Wydział Ochrony) 
w wersji papierowej i na e-mail sbm@umradom.pl 

2. Komenda Miejska Policji w Radomiu w porozumieniu z innymi instytucjami rozważy możliwość 
przeprowadzenia cyklu szkoleń rodziców (od miesiąca września 2011 roku - wykorzystując 
spotkania rodzicielskie w szkołach) na temat występujących zagrożeń w stosunku do ich dzieci ( 
przestępstwa pospolite, narkotyki, dopalacze, przestępstwa występujące w sieci - internet) 
i odpowiedzialności rodziców za brak nadzoru nad dziećmi. 

3. Straż Miejska w Radomiu podejmie stosowne działania dotyczące współpracy z mieszkańcami 
naszego miasta , Policją i innymi instytucjami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego 
w celu rozpropagowania i właściwej realizacji zadań. 

4. Państwowa Straż Pożarna rozważy możliwość zorganizowania cyklu szkoleń dla uczniów szkół 
podstawowych (kolonie, obozy) na temat zagrożeń pożarowych i zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. 

5. Zobowiązuję Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” do nawiązania ścisłej współpracy z Komendą 
Miejską Policji, Strażą Pożarną i Strażą Miejską w zakresie pisania artykułów prasowych 
z dziedziny prewencyjno-wiktymologicznej i publikacji ich w Kwartalniku Stowarzyszenia celem 
edukacji społecznej na temat występujących zagrożeń z dziedziny bezpieczeństwa i sposobów 
eliminacji tych zagrożeń. 

6. A). Politechnika Radomska zrealizuje następujące przedsięwzięcia; 
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- ponownie przeanalizuje umowę z firmą ochroniarską dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa 
w klubie studenckim ”Aula” i rozszerzy zakres ochrony na teren wokół klubu. Ponadto zobowiąże 
w/w firmę do: zabezpieczenia śladów zdarzeń, ustalenia ewentualnych świadków i zatrzymywania 
sprawców przestępstw do czasu przyjazdu Policji, 

- zaostrzy system kontroli osób przebywających w klubie w taki sposób aby wyeliminować 
przebywanie osób z marginesu społecznego 

– wejście do klubu tylko na legitymację studencką bądź na zaproszenie studenta. Student zapraszający 
osoby z zewnątrz bierze za nich odpowiedzialność przed Radą Studencką, 

- zobowiąże najemcę klubu do przestrzegania nakazu zabraniającego sprzedawania alkoholu osobom 
nietrzeźwym. 

B). Straż Miejska wspólnie z Policją zrealizuje następujące przedsięwzięcia: 

- pilnie zorganizuje spotkanie z Władzami Uczelni , Radą Studencką i najemcą klubu „Aula”, 
podczas którego przypomni podstawowe zasady bezpieczeństwa funkcjonowania klubu oraz 
wspólnie z nimi wypracuje dodatkowe zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w tym 
rejonie. 

C). Komenda Miejska Policji zrealizuje następujące przedsięwzięcia: 

- w ramach służb patrolowych Policja w miarę możliwości wystawi stały patrol w tym rejonie 
szczególnie w piątki, soboty i dni świąteczne, 

- wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększy częstotliwość 
kontroli pod kątem legalności sprzedaży i w razie naruszenia Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wystąpi o cofniecie koncesji. 

Zadania III kwartału : 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu poinformował, że źródłem zaopatrzenia 
w wodę do celów komunalnych w Radomiu są wody podziemne ujmowane z poziomu kredowego, który 
jest głównym poziomem wodonośnym dla miasta. Długość sieci wodociągowej wynosi łącznie 579,5 km ( 
w tym Radom 454,9 km oraz gminy 124,6 km). Tereny wokół ujęć utrzymane są czysto, w całości 
ogrodzone. Woda pochodząca z wodociągu miejskiego jest chlorowana w sposób ciągły. Do chwili 
złożenia sprawozdania nie występowały zagrożenia dotyczące zatrucia wody bakteriami. W przypadku 
awarii wodociągu każdorazowo wdrożone są opracowane procedury postępowania dotyczące sprawdzania 
jakości wody. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował , że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady WE nr 1069-2009 z 21.10.2009 roku określające przepisy sanitarne za transport 
i utylizację zwierząt odpowiada Właściciel. Na terenie powiatu radomskiego i miasta Radomia na dzień 
bieżący odbiór zwierząt zapewnia 3 firmy wyspecjalizowane w transporcie i dostarczania do zakładów 
utylizacji. W 2011 roku odnotowano 57 zgłoszeń odbioru zwłok bydła z terenu powiatu radomskiego, 
z obrębu miasta Radomia brak takich działań. 

2. Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu poinformował , że w I połowie 
2011 roku na terenie miasta Radomia zostało zgłoszonych 11 zdarzeń przestępczych popełnionych 
w środkach komunikacji miejskiej. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa 
w środkach komunikacji miejskiej utrzymuje się na niskim poziomie. Do marca 2011 roku dwa razy 
w miesiącu przeprowadzane były działania prewencyjno-operacyjne ukierunkowane na zwalczanie 
przestępczości. Ponadto w celu przeciwdziałaniu przestępczości w autobusach kontrolę tych pojazdów 
przeprowadzają dzielnicowi i policjanci po cywilnemu. 

Kierownik Sekcji Straży Miejskiej w Radomiu poinformował , że w I półroczu 2011 roku Straż Miejska 
przeprowadziła 173 kontrole autobusów komunikacji miejskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pasażerom. Wspólnie z Policją przeprowadzono 11 działań w autobusach linii 7,9,18,23. W obecnej chwili 
strażnicy finalizują projekt, w którym pasażerowie widząc zagrożenie w autobusie komunikacji miejskiej 
będą mogli przesłać SMS bezpłatnie na interwencyjny numer telefoniczny do Dyżurnego Straży 
Miejskiej. Takie anonimowe zgłoszenie powinno zawierać nr autobusu , kierunek jazdy oraz rodzaj 
zagrożenia. Tak sprecyzowana informacja pozwoli na szybkie dotarcie patrolu na miejsce zdarzenia 
i zwiększy skuteczność podejmowanych interwencji. 
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3. Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego poinformował , że w okresie I półrocza 2011 
roku Zespół wyjazdowy neonatologiczny udzielił 52 osobom świadczeń zdrowotnych, specjalistyczne 
zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy 9.078 osobom, podstawowe zespoły ratownictwa 
udzieliły pomocy 7.730 osobom. Ambulatorium przy Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
udzieliło pomocy; lekarz – 18.019 osobom i pielęgniarka – 9.075 osobom. Od 1 lipca 2011 roku zgodnie 
z nowym Planem Działania Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego 
rejon działania Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu został powiększony o gminy; 
Pionki, Iłża, Rzeczniów. 

4. Kierownik Referatu Monitoringu i Ochrony Miasta poinformował , że z analizy pracy monitoringu 
wynika , że najbardziej zagrożonym miejscem przestępczością na terenie miasta Radomia jest Plac 
Dworcowy PKP. W I półroczu 2011 roku zaistniało 386 różnego rodzaju zdarzeń i jest to o 168 zdarzeń 
więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Do innych miejsc monitorowanych na których 
monitoring odnotował największą liczbę zdarzeń należą: skrzyżowanie ulic: 25Czerwca/Waryńskiego -
168 zdarzeń, ulica Grodzka/taxi- 74 zdarzenia, Plac Jagieloński - 71 zdarzeń, skrzyżowanie ulic: 
Struga/Niedziałkowskiego 70 zdarzeń, ul. Chrobrego - 75 zdarzeń i Aleja Biskupa Jana Chrapka – 33 
zdarzenia. 

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu poinformował , że do najbardziej 
zagrożonych miejsc przestępczością na terenie miasta radomia należą; ul. Żeromskiego - 63 przestępstwa 
i 22 wykroczenia, ul. Malczewskiego - 35 przestępstw i 8 wykroczeń, ul. Chrobrego -65 przestępstw i 35 
wykroczeń, ul. Struga - 45 przestępstw i 35 wykroczeń, ul. 11-go Listopada – 50 przestępstw i 3 
wykroczenia. W celu wyeliminowania w/w zdarzeń i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa cyklicznie 
podejmowane są działania prewencyjne i prewencyjno-operacyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie 
przestępczości. Policjanci w służbie patrolowej legitymują osoby w miejscach zagrożonych a także 
przeprowadzają kontrole klatek schodowych, parkingów. Ponadto utrzymują stałą współpracę ze Strażą 
Miejska oraz Służbą Ochrony Kolei i Żandarmerią Wojskową. 

Kierownik Sekcji Straży Miejskiej w Radomiu poinformował , że w ramach działań mających na celu 
eliminacje miejsc niebezpiecznych Straż Miejska w Radomiu realizuje zadania o kryptonimie „Blokers”. 
Permanentne kontrole miejsc zagrożonych doprowadziły do spadku ilości wykroczeń przeciwko 
porządkowi i spokojowi publicznemu. Porównując statystyki z 2010 roku nastąpił spadek o 301 
wykroczeń. Ponadto strażnicy kontrolując miejsca zagrożone ujawnili; 

- 1.606 wykroczeń 

- zatrzymali 46 sprawców przestępstw 

- nałożono 299 mandatów karnych na kwotę 24.540 zł. 

5. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia rozesłała do podległych komórek 
organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Radomiu Wytyczne Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 
2011 roku do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 roku, z prośbą 
o realizację problematyki „Bezpiecznych Wakacji 2011”. W celu realizacji tej problematyki zostały 
podjęte następujące działania profilaktyczno-prewencyjne; 

I. Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

1. Działania polegały na zorganizowaniu przez podległe placówki półkolonii i zajęć dla dzieci i młodzieży 
podczas wakacji 2011, tj.: 

– w dwunastu placówkach (11 szkół i MDK) - półkolonie w terminie od 27.06.2011 r. do 12.08.2011 r. Z tej 
formy wypoczynku skorzystało około 850 dzieci i młodzieży. W ramach półkolonii zorganizowano 
zajęcia w następujących formach: gry i zabawy świetlicowe, konkursy, zajęcia sportowe, wyjścia do kina, 
teatru, na basen, wycieczki autokarowe i In, 

– Zespół Szkół Integracyjnych i Klub Jeździecki CWAŁ - obóz w Karpówce z nauką jazdy konnej dla 60 
uczestników, 

– Zespół Szkół Muzycznych - zajęcia m.in. w formie warsztatów muzycznych dla 185 uczniów szkoły 
muzycznej, 

– Ogródek Jordanowski przy ul. Śniadeckich - różnorodne zajęcia dla grupy 120 dzieci. 
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Placówki organizujące półkolonie złożyły stosowną dokumentację w Wydziale Edukacji Sportu i Turystyki 
UM Radom (akces organizacji zajęć w ramach Akcji LATO 2011) oraz w Kuratorium Oświaty 
w Warszawie Delegatura w Radomiu. Na zorganizowanie ww. form wypoczynku Gmina Radom 
przeznaczyła środki w wysokości około 200 tys. zł. 

2. W związku z wypoczynkiem podczas wakacji, organizowanym przez podległe placówki, o miejscach 
i terminach zajęć poinformowano następujące instytucje: Policja, Straż Miejska, MOPS, Sanepid, 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wzorem lat ubiegłych pracownik WESiT we współpracy 
ze Strażą Miejską przeprowadził kontrole organizacji półkolonii i zajęć dla dzieci i młodzieży. 

3. Informacje na temat placówek organizujących Akcję LATO 2011 zostały przekazane do wiadomości 
publicznej: informacja rozpowszechniona w szkołach oraz na stronie internetowej Radomia. 

II. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

W zakresie realizacji „Bezpiecznych Wakacji 2011 ” Wydział Zdrowia podjął następujące działania: 

- W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, zakwalifikowanych przez pedagogów szkolnych, przyznano 
dofinansowanie 25 organizacjom pozarządowym na kwotę 800.000zł. Rezygnację złożyły 4 podmioty. 
W związku z powyższym, zadanie realizowane było przez 21 podmiotów tj.: 2 fundacje, 8 podmiotów 
kościelnych ( w tym 5 parafii), 11 stowarzyszeń (w tym: 2 harcerskie i 7 sportowych). 

- W ramach ustawy prawo zamówień publicznych organizację wypoczynku letniego (1 turnus dla 44 dzieci na 
kwotę 43.350 zł.) zlecono dodatkowo Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Radomiu. 

- Z wypoczynku letniego skorzystało ponad 1.000 dzieci i młodzieży. Dzieci odpoczywały przeważnie w górach 
i nad morzem. 

- Placówki wypoczynku były zgłoszone do Kuratorium Oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży szkolnej, także zasad jego organizowania i nadzorowania. 

- Organizatorzy zapewnili dzieciom bezpieczny pobyt. Podczas wypoczynku był realizowany program 
socjoterapeutyczny. Omawiane były zasady bezpiecznego wypoczynku m.in. korzystania ze sprzętu wodnego, 
kąpielisk, boisk, zachowania podczas wycieczek pieszych i samochodowych. Ponadto zwracano uwagę na 
przestrzeganie zasad higieny osobistej. 

- Kontroli wypoczynku letniego dokonywali pracownicy Urzędu Miejskiego w Radomiu, Kuratoria Oświaty, 
Sanepid, Straż Pożarna, itp. 

Pod namiotami przebywało 124 dzieci: 

79 dzieci - w Rajcu Poduchownym – organizator Hufiec ZHP Radom Miasto; 

45 dzieci - w Miedzierzy pow. Konecki – organizator SHK „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego 
Hufiec Radomski. 

III. Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Na terenie miasta Radomia prowadzona była Akcja Lato 2011, w której wzięło udział 5 gminnych instytucji 
kultury, tj. DK Idalin, DK Borki, Miejska Biblioteka Publiczna, Radomski Klub Środowisk Twórczych „Łaźnia” 
oraz Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”. 

1. Prowadzone działania dla poprawy bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym. 

- przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa 

- przybliżenie istniejących zagrożeń podczas wakacji 

- przedstawienie prezentacji multimedialnych zawierających zasady bezpiecznego poruszania się po 
drodze 

- omówienie zasad bezpieczeństwa w czasie podróży 

- omówienie zachowania w kontakcie z osobami obcymi 

- przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu 
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- omówienie niebezpieczeństw związanych z korzystaniem ze zbiorników wodnych 

- nauka numerów alarmowych służb ratunkowych 

2. Ilość dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku. 

Instytucje organizowały Akcję Lato- formę działalności polegającą na dobrowolnym uczestniczeniu 
w zajęciach w godzinach ranno-popołudniowych. Liczba osób biorących w Akcji „Lato 2011” wyniosła 
1.866 osób. 

3. Charakterystyka działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa w okresie letnim. 

Okres wakacji każdego roku związany jest ze wzrostem liczby nieszczęśliwych wypadków, utonięć, 
wypadków drogowych, przestępstw kryminalnych, wykroczeń na szkodę nieletnich. Z uwagi na ten fakt 
w instytucjach przeprowadzono szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Instruktorzy przeprowadzili szereg pogadanek 
uświadamiających i przybliżających istniejące niebezpieczeństwa z jakimi dzieci i młodzież mogą spotkać 
się w trakcie wakacji oraz przedstawili skutki niewłaściwie zorganizowanej zabawy. Uczestnicy zostali 
zaznajomieni z podstawowymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania ze zbiorników 
wodnych podczas wypoczynku na wodzie, przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Nad bezpieczeństwem dzieci pływających na rowerkach wodnych dodatkowo ubranych 
w kamizelki ratunkowe czuwali opiekunowie i ratownicy. Uczestnicy zajęć poznali numery alarmowe 
służb ratunkowych, poznali zasady zachowania i ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych, 
poznanych przypadkowo, wypracowali w sobie umiejętność oceny bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. 
W trakcie prowadzonych wycieczek dzieci otrzymywały plakietki z danymi placówki i numerem telefonu 
do instruktora, który nad nimi sprawował opiekę. Z uwagi na to, że czas wolny sprzyja rozwojowi 
patologii i uzależnień poruszony został temat palenia tytoniu, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków. 
Podczas zajęć odegrane zostały scenki sytuacyjne dzięki którym dzieci i młodzież poznały zagrożenia 
jakie niosą ze sobą uzależnienia dzięki czemu zwiększyła się świadomość ich unikania. Poznały zasady 
zachowania się w mieszkaniu podczas nieobecności osób dorosłych. Zapoznały się z regułami 
bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzięki prezentacjom multimedialnym uczestnicy uświadomili sobie 
niebezpieczeństwa grożące podczas zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych, poznali zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze. Instytucje współpracowały z funkcjonariuszami Policji, którzy przeprowadzili 
pogadanki oraz z jednostkami osiedlowymi, np. świetlicami osiedlowymi osiedla Ustronie. 

IV. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 

W okresie przedwakacyjnym przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w trzech, zgłoszonych 
placówkach organizujących letni wypoczynek. Wszystkie uzyskały pozytywną opinię po usunięciu kilku drobnych 
nieprawidłowości w zabezpieczeniach przeciwpożarowych. 

Ponadto przekazywane były na bieżąco informacje rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego PSP 
w Radomiu do lokalnych mediów o zagrożeniach związanych z organizacją wypoczynku w miejscach do tego nie 
przeznaczonych. Szczególny nacisk położono na: 

- wypoczynek organizowany na dzikich kąpieliskach zlokalizowanych na stawach i rzekach, 

- problematykę wypoczynku nad wodą po spożyciu alkoholu, 

- brawurę i przecenianie własnych możliwości pływackich. 

Wspólnie z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz Środowiskiem Lekarskim 
WOPR, tuż przed wakacjami zorganizowano kampanię informacyjną w radomskich szkołach, polegającą na 
organizacji lekcji pokazowych w ramach programu „Bezpieczna woda”. Przedstawiciele wymienionych służb 
odwiedzili sześć szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Lekcje polegały na omówieniu zasad 
bezpiecznego zachowania nad wodą. Podczas spotkań wykorzystywano prezentacje multimedialne, odpowiadano 
na liczne pytania uczniów, a także prowadzono dyskusję na tematy będące przedmiotem spotkań. 

Przykładem lat poprzednich w czerwcu zorganizowano Piknik Strażacki nad zalewem na osiedlu Borki, którego 
priorytetowym celem było propagowanie ogólnie rozumianego bezpieczeństwa. Szacujemy, że w tym roku 
odwiedziło nasz festyn około 3.000 tysięcy osób. Poprzez zabawę prezentowano bezpieczne zasady postępowania 
podczas letniego wypoczynku. Jak co roku, przygotowano wiele pokazów i konkursów, w których można było 
wygrać cenne nagrody. Symulując działania ratownicze w różnego rodzaju zdarzeniach, pokazano jakie skutki 
niesie za sobą pływanie na niestrzeżonych kąpieliskach, po spożyciu alkoholu oraz przecenianie własnych 
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możliwości pływackich. Szczególny nacisk położono na pokazy związane z udzielaniem pomocy przedmedycznej 
w nagłych wypadkach związanych z utonięciem, utratą przytomności i zatrzymaniem akcji krążeniowo-
oddechowej. Prezentowano jak zachować się w czasie zagrożenia lub wypadku oraz jak prawidłowo alarmować 
służby ratownicze. Wszyscy chętni mogli spróbować jak skutecznie prowadzić resuscytację krążeniowo-
oddechową oraz jak prawidłowo zaopatrzyć ranę lub złamanie. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym w okresie letnim nad zalewem wodnym „Borki” 
w Radomiu, grupa wodno-nurkowa z tut. Komendy, w ramach ćwiczeń i zajęć z zakresu doskonalenia 
zawodowego, przeprowadziła sprawdzenie i oczyszczenie z niebezpiecznych przedmiotów dna tego zbiornika 
w części kąpieliskowej. 

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przygotowane 
były na przyjmowanie dzieci i młodzieży w siedzibach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. Najczęściej grupy 
z radomskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów przychodziły do Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych 
w maju i czerwcu bieżącego roku. Podczas tych wizyt, radomskich strażaków odwiedziło ponad pół tysiąca osób. 
Ponadto przyjęto zaproszenia do uczestnictwa w ponad 100 imprezach sportowo rekreacyjnych i pokazach 
organizowanych przez lokalne społeczności. W trakcie spotkań strażacy prezentowali sprzęt ratowniczo gaśniczy 
będący w posiadaniu tut. Komendy. 

V. Komenda Miejska Policji w Radomiu. 

Komenda Miejska Policji w Radomiu między innymi przeprowadziła następujące działania profilaktyczne 
zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego: 

1. Działania kontrolne przeprowadzone dla bezpieczeństwa; 

Dzielnicowi w swoich rejonach służbowych nawiązali kontakt z organizatorami wypoczynku letniego, 
gdzie sprawdzali poziom bezpieczeństwa. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

- „Niechronieni” – podstawowym celem tej akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
i ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu. W ramach w/w akcji 
zostało przeprowadzonych 9 działaniach pod kryptonimem „Niechronieni” 

- „Alkohol i Narkotyki” – celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego poprzez eliminowanie z ruchu drogowego zarówno nietrzeźwych kierujących jak 
i pieszych. Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu policjanci w omawianym 
okresie przeprowadzili 1 działanie pod kryptonimem „Alkohol i Narkotyki” . 

- „Prędkość” – podstawowym celem akcji jest zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych , których 
przyczyną jest nadmierna prędkość poprzez wyegzekwowanie przestrzegania obowiązujących w tym 
zakresie przepisów. W związku z w/w założeniami policjanci przeprowadzili 9 działań pod 
kryptonimem „Prędkość’ 

- „Pasy” - celem akcji jest rozpowszechnieni korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy, gdzie 
można w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko odniesienia śmiertelnych lub poważnych obrażeń. 
W związku z w/w założeniami policjanci przeprowadzili 2 działania pod kryptonimem „Pasy’. 

- „Dyskoteka” -Zagrożenie ruchu drogowego powodowane przez kierujących, będących pod wpływem 
alkoholu jest zjawiskiem bardzo niepożądanym, mimo prowadzenia działań propagandowych na terenie 
kraju oraz na terenie działania KMP w Radomiu problem ten jest nadal aktualny. Najliczniejszą grupę 
nietrzeźwych sprawców wypadków stanowią kierujący pojazdami, którzy stwarzają poważne 
zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Spożywanie alkoholu bądź środka podobnie 
działającego do alkoholu i kierowanie potem pojazdami jest nagminne na terenach dyskotek. W ramach 
w/w akcji zostało przeprowadzonych 4 działania. 

- „Trzeźwość” - Zagrożenie ruchu drogowego powodowane przez kierujących, będących pod wpływem 
alkoholu jest zjawiskiem bardzo niepożądanym. W ramach w/w akcji zostało przeprowadzonych 8 
działań. 

- „BUS” - Wysoki stan zagrożenia w ruchu drogowym na terenie kraju, w tym również na terenie 
działania KMP w Radomiu powodowany jest nagminnym łamaniem obowiązujących przepisów ruchu 
drogowego, miedzy innymi przez kierujących pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób. W ramach 
w/w akcji zostało przeprowadzonych 1 działanie. 
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- „Bezpieczny Weekend” - Wzmożony ruch połączony z wyjazdami osób poza miejsce zamieszkania. 
W ramach w/w akcji zostało przeprowadzonych 7 działań. 

- „Eksperyment Bezpieczeństwa- Weekend bez ofiar” - wypadki drogowe, w tym te najgroźniejsze ze 
skutkiem śmiertelnym. W ramach w/w akcji zostało przeprowadzonych 3 działania. 

- „Truck” - Wysoki stan zagrożenia w ruchu drogowym na terenie kraju, w tym również na terenie 
działania KMP w Radomiu powodowany jest nagminnym łamaniem obowiązujących przepisów ruchu 
drogowego miedzy innymi przez kierujących pojazdami ciężarowymi. W ramach w/w akcji zostało 
przeprowadzonych 1 działanie. 

2. Działania prewencyjne mające na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym w miejscu 
zamieszania oraz wypoczynku; 

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym policjanci KMP w Radomiu w trakcie trwania okresu 
wakacyjnego po raz kolejny przypominali wszystkim podróżującym i wypoczywającym podstawowe 
zasady bezpieczeństwa poprzez rozpowszechnienie numerów alarmowych oraz skrótu ICE w książce 
adresowej telefonu komórkowego. Skrót ICE w telefonie jest ogólnoświatowym symbolem ratującym 
życie. Każdy powinien pod nim zapisać numer telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie 
wypadku. Tak zapisany kontakt pozwala każdemu ratującemu życie na zadzwonienie pod wskazany 
numer i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanej osobie, takich jak grupa krwi, przyjmowane leki 
itp. 

W trakcie codziennej służby obchodowej dzielnicowi przeprowadzali rozmowy z mieszkańcami 
dotyczące właściwego zabezpieczenia mieszkań na czas wyjazdów, tj. zamknięcia okien i drzwi, a także 
współdziałania z zaufanymi sąsiadami. 

3. Akcje, kampanie oraz działania edukacyjne, propagujące bezpieczne zachowania w okresie 
wakacyjnym; 

W celu przeciwdziałania kradzieżom i niszczeniu mienia, policjanci przeprowadzili kampanię 
informacyjną pn. „Zatroszcz się o swoje bezpieczeństwo”. Plakaty i ulotki przypominały podstawowe 
zasady bezpieczeństwa, m.in. jak zabezpieczyć się przed kradzieżą, jak zachować się w kontaktach 
z obcymi. Zawierały one także adresy i telefony do jednostek Policji na terenie Radomia oraz tabelkę, 
gdzie można wpisać numery fabryczne i cechy charakterystyczne posiadanego wartościowego sprzętu, co 
w razie kradzieży pozwoli na jego odnalezienie. Kampania „Zatroszcz się o swoje bezpieczeństwo” 
przeprowadzona została tuż przed dniem pierwszego dnia wakacyjnego wypoczynku. Plakaty i ulotki 
pojawiły się na dworcach, w centrach handlowych, targowiskach i jednostkach Policji. 

VI. Straż Miejska w Radomiu. 

Podczas tegorocznych wakacji funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu podjęli szereg działań 
profilaktyczno – prewencyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży na terenie Naszego miasta. 
W ramach współpracy z jednostkami samorządowymi oraz innymi instytucjami państwowymi przeprowadzili 
wspólne działania: 

1. Z pracownikiem Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego skontrolowali półkolonie 
w ramach akcji „Lato 2011” organizowane w następujących szkołach: 

- PSP Nr 1 przy ul. Odrodzenia 37; 

- PSP Nr 3 przy ul. Sobieskiego 12; 

- PSP Nr 9 przy ul. Sandomierskiej 19; 

- PSP Nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6; 

- PSP Nr 17 przy ul. Wierzbickiej 89/93; 

- PSP Nr 20 przy ul. Malenickiej 29; 

- PSP Nr 25 przy ul. Starokrakowskiej 124/128; 

- PSP Nr 26 przy ul. Wośnickiej 121; 

- PG Nr 12 przy ul. Kruczej 2/10. 
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2. 12 razy pełnili służbę z funkcjonariuszami Policji w ramach patrolu szkolnego. W wyniku podjętych 
czynności wspólnie przeprowadzali kontrolę placówek oświatowych oraz terenów bezpośrednio 
przyległych do szkół, Młodzieżowych Domów Kultury, Ogródka Jordanowskiego, MOSiR Borki 
i basenów miejskich oraz miejskich i osiedlowych placów zabaw – zgodnie z rejonizacją poszczególnych 
komisariatów. 

3. Samodzielnie podejmowali działania prewencyjne mające na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym 
w miejscu zamieszkania oraz wypoczynku. 

Ponadto w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach przeprowadzili szereg pogadanek z uczniami szkół 
podstawowych i gimnazjalnych na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa oraz przestrzegania 
podstawowych zasad, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń. W trakcie tych spotkań poruszali 
następujące zagadnienia: 

- bezpiecznej podróży poszczególnymi środkami transportu; 

- bezpiecznego pobytu w górach; 

- bezpiecznego pobytu w lesie; 

- bezpiecznego pobytu nad wodą; 

- bezpiecznego wykonywania prac polowych; 

- bezpiecznego korzystania z urządzeń na placach zabaw oraz boiskach szkolnych i osiedlowych; 

- kontaktu za osobami nieznajomymi; 

- kontaktu z używkami (narkotyki, dopalacze, nikotyna, środki psychotropowe, alkohol). 

VII. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu. 

W ramach realizacji „Bezpiecznych Wakacji 2011” podjęte zostały następujące działania: 

1. Podjęto szereg działań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, 

2. Przeprowadzono akcję edukacyjne z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, 

3. Dokonano kontroli zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

4. Podjęto wiele działań z zakresu higieny komunalnej pod kątem realizacji wytycznych. 

Ad. 1 . W ramach działań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, przeprowadzono 13 kontroli 
sanitarnych w placówkach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. W ramach kontroli ustalono, iż: 

- żywienie dzieci i młodzieży przebiegało z zachowaniem bezpieczeństwa żywienia i żywności, 

- jadłospisy były urozmaicone, posiłki były zróżnicowane, 

- stan higieniczny i sanitarny obiektów był zachowany. 

Ad. 2. W ramach akcji edukacyjnej z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia podjęto szereg różnych 
działań. 

Podczas „Akcji Lato 2011” zwizytowano : 

- 16 placówek zorganizowanego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym: 2 obozy pod namiotami i 14 
półkolonii (z oferty edukacyjno-informacyjnej zainicjowanej przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia skorzystało 1236 uczestników podczas 24 turnusów), 

- 15 placówek oferujących zajęcia dla dzieci podczas wakacji: Domy Kultury, Świetlice, Kluby Osiedlowe 
( z oferty Sekcji OZ i PZ skorzystało 755 dzieci i młodzieży), 

- 4 kąpieliska, w tym: 2 baseny i 2 akweny wodne, 

- 4 targowiska w zakresie zatruć pokarmowych i bezpiecznego grzybobrania. Pozostawiono materiały 
informacyjno-edukacyjne (plakat , ulotki, broszury, informację dotyczącą wydawania atestów przez 
grzyboznawców zatrudnionych w PSSE). 

Zorganizowano punkt informacyjno – edukacyjny podczas AIR SHOW na radomskim lotnisku w dniach 27 
i 28.08.2011r., gdzie prowadzone było poradnictwo połączone z przekazywaniem materiałów edukacyjnych. 



Id: LGNIN-CQKKU-BFCGZ-IGWNI-RWDJV. Uchwalony Strona 19

Ponadto zorganizowano również punkt informacyjno – edukacyjny podczas instruktażowego festynu 
zainicjowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu pod hasłem „Bezpieczna kąpiel” 
w Domaniowie. Na stronie internetowej PSSE w Radomiu zamieszczono materiały edukacyjno – informacyjne. 
W ramach akcji informacyjnej wykorzystano plakaty i inne materiały edukacyjne (o tematyce: bezpiecznego 
korzystania z kąpielisk pt. „Płytka Wyobraźnia – To Kalectwo”, profilaktyki meningokokowej pt. „Stop 
Meningokokom”, odzwierzęcych chorób pasożytniczych ludzi, profilaktyki zatruć pokarmowych, bezpiecznego 
grzybobrania, bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych, profilaktyki chorób odkleszczowych, profilaktyki 
HIV/AIDS, profilaktyki antynarkotykowej i antydopalaczowej). 

Ad. 3. W ramach kontroli zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży skontrolowano 26 turnusów 
letniego wypoczynku oraz półkolonii, z których skorzystało 1.045 dzieci i młodzieży. W trakcie kontroli nie 
stwierdzono uchybień sanitarno - higienicznych. 

Art. 4. W ramach działań z zakresu higieny komunalnej pod kątem realizacji wytycznych przeprowadzono 
szereg kontroli piaskownic (157) i placów zabaw. 

Wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego pełniono dyżury i przeprowadzono 2 kontrolę autokarów do 
przewozu dzieci i młodzieży. Przeprowadzono także 4 kontrole sanitarne pociągów i 6 kontroli sanitarnych 
autobusów. 

Skontrolowano również kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli, pobierano próbki wody do badania, 
wydawano komunikaty o dopuszczeniu akwenów wodnych do kąpieli. 

Kontrolą były objęte następujące obiekty: 

- Pionki „Górny Staw” ul. Polna 81- przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 5 poborów próbek wody, 

- Borki od ul. Krasickiego 78 – przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 4 poborów próbek wody oraz 
dwóch ocen organoleptycznych, 

- Borki od ul. Bulwarowej – przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 4 poborów próbek wody oraz dwóch 
ocen organoleptycznych. 

- Siczki ul. Nadrzeczna 1 – przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 4 poborów próbek wody oraz 1 ocenę 
organoleptyczną. 

- Iłża ul. Orła Białego 3 (miejsce wykorzystywane do kąpieli) przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 
3 poborów próbek wody, 

- Zbiornik „Domaniów” Wólka Domaniowska gm. Przytyk (miejsce wykorzystywane do kąpieli) - 
przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 2 pobory próbek wody. 

W trakcie całego sezonu letniego nie dopuszczono do kąpieli kąpieliska na akwenach wodnych 
w miejscowościach Siczki – (1 raz) i Radom (2 razy). Zakaz kąpieli wprowadzono ze względu na występowanie 
zakwitów sinic w wodzie. 

VIII. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu nie był organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży. Wzorem lat ubiegłych Ośrodek zajmował się wytypowaniem dzieci oraz finansowaniem kosztów 
posiłków na półkoloniach organizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe nr: 9, 17, 20, 21, 25. Łącznie z tej 
formy wsparcia skorzystało 40 uczniów na łączną kwotę 2.790 zł. Ponadto w czasie wakacji, w okresie od 16 
czerwca do 30 sierpnia 2011 roku prowadzone było ognisko przedszkolne w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy 
ulicy Baryckiej 2. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu od 9.00 do 12.00, w których uczestniczyło średnio 4-5 
dzieci. Łącznie w zajęciach wzięło udział 20 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwało 
dwóch pracowników biblioteki oraz dwóch wolontariuszy. 

Wnioski i zalecenia - III kwartał. 

1a. Powiatowy Inspektor Sanitarny w terminie 14 dni przygotuje pisemną informację dla Rzecznika 
Prezydenta dotyczącą sposobu postępowania w przypadku zagrożenia sanitarnego. Informacja 
zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i opublikowana w Radomskim 
Magazynie Samorządowym. 

1b. Powiatowy Lekarz Weterynarii w terminie 14 dni przygotuje pisemną informację dla Rzecznika 
Prezydenta dotyczącą: 
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- sposobu postępowania w przypadku znalezienia zwłok zwierząt , 

- obowiązkowym szczepieniem psów i innych zwierząt i zasady odpowiedzialności za 
nieprzestrzeganie tych przepisów. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego i opublikowana w Radomskim Magazynie Samorządowym. 

2. Policja i Straż Miejska rozważą możliwość zorganizowania spotkania ze wszystkimi przewoźnikami 
w mieście, podczas którego omówią zasady współpracy dotyczące bezpieczeństwa pasażerów 
i szybkości reakcji na zagrożenia w środkach transportu miejskiego. 

3. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego rozważy możliwość zorganizowania cyklu szkoleń dla 
szkół gimnazjalnych odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz pogadanek 
dotyczących szkodliwości działania tzw. „dopalaczy” przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Bezpieczne Miasto”. 

4. Wydział Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu – Referat Monitoringu -i nformację dotyczącą 
miejsc niebezpiecznych przekaże do Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji celem podjęcia 
skutecznych działań zapobiegawczych przez te służby w tym temacie. 

Zadania IV kwartału : 

1. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Radomiu poinformował, że na terenie miasta Radomia 
w okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 roku ogółem zaistniało 228 wypadków drogowych, 10 osób 
zostało zabitych, 256 rannych , doszło do 1.886 kolizji. Najbardziej zagrożone ulice to: ul. Kielecka - 79, 
ul. Warszawska - 78 kolizji i ul. Słowackiego - 68 kolizji. Najczęstszymi przyczynami wypadków 
drogowych i kolizji było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe cofanie, 
nieustapienie pieszemu, przekroczenie jezdni w miejscu niedozwolonym. W celu przeciwdziałaniu tym 
zjawiskom Wydział Ruchu Drogowego prowadzi działalność profilaktyczną, tj.: przeprowadzono 44 
spotkania w radomskich szkołach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeprowadzono 15 
różnego rodzaju turniejów i akcji. Miedzy innymi przeprowadzono następujące akcje: „Bezpieczny 
poniedziałek na przejeździe kolejowym”, „Zabłyśnij na drodze”, „Bezpieczna szkoła przy drodze”, 
„Zachowaj trzeźwy umysł” ,itp. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej poinformował, że przy Straży Miejskiej funkcjonuje „Zespół ds. 
Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, w skład którego wchodzą przedstawiciele instytucji 
zajmującej się problematyką ruchu drogowego takich jak: KMP, MZDiK, WORD, Automobilklub 
Radomski, Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”. Zespół rozpatruje również wnioski mieszkańców 
dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W III kwartałach 2011 roku łącznie wpłynęło 11 
wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym od mieszkańców naszego miasta. 
Z tego rozpatrzono pozytywnie – 3, negatywnie - 9, przesłano do realizacji innym instytucjom -7. Wnioski 
rozpatrzone pozytywnie to 

- Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na ul. Słowackiego, 

- Budowa kładki dla pieszych na ul. Szarych Szeregów w 2012 roku, 

- Przesunięcie znaku „zakaz postoju” znajdującego się na wysokości posesji przy ul. Żeromskiego 71. 

Rozpatrzono negatywnie między innymi takie wnioski jak: 

- ustawienie znaku B-4 na ul. Traugutta (zakaz wjazdu motocykli) 

- ustawienie znaku B-36 ( zakaz zatrzymywania) na ul. łączącej ul. Malczewskiego z ul. Wernera. 

- utworzenie przejścia dla pieszych przy Galerii Słonecznej na ul. Struga, 

- uzupełnienie oznakowania pionowego na ul. Czystej. 

2. Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej poinformował , że celem działania Ośrodka w 2011 roku 
było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania. 
W 2011 roku do Ośrodka wpłynęło 1.112 spraw, które dotyczyły: przemocy fizycznej i psychicznej – 591, 
molestowania seksualnego - 6, alkoholizmu - 110, sprawowania opieki nad dziećmi - 45, komunikacji 
w rodzinie - 118, spraw socjalnych - 51 itp. Z ośrodka hotelowego w 2011 roku skorzystało 14 kobiet i 21 
dzieci. Ośrodek udzielał pomocy osobom poszkodowanym w trzech aspektach tj: 
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- interwencji kryzysowe j- diagnoza sytuacji, prowadzenie rozmów wspierajaco-terapeutycznych, 
podejmowanie procedury instytucjonalnej, 

- terapii- prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej, prowadzenie grup wsparcia dla kobiet 
w hotelu i po wyjściu z hotelu, prowadzenie mediacji rodzinnych. 

- konsultacji i poradnictwa – prowadzenie konsultacji pedagogicznych, prowadzenie porad prawnych, 
prowadzenie porad w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii psychologiczno-
pedagogicznych na żądanie sądu. 

3. Naczelnik Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu poinformował , że w 2011 roku 
Komenda Miejska Policji w Radomiu na terenie miasta dokonała zabezpieczenia: 

- 55 imprez sportowych, 

- 63 imprezy kulturalne, muzyczne, festyny przy udziale 522 policjantów, 

- 6 zgromadzeń i manifestacji przy udziale 400 policjantów. 

W 2011 roku odnotowano dwa przypadki zakłócenia porządku publicznego na terenie miasta 
Radomia tj.: 

- mecz piłki nożnej ( 05.06.2011 r.) pomiędzy zespołami „Broń” Radom i RKS „Radomiak”- zatrzymano 
96 osób zakłócających porządek publiczny, 

- mecz piłki nożnej Derby (23.10.2011 r.) pomiędzy zespołami „Broń” Radom i RKS „Radomiak”– 
zatrzymano 8 osób za zakłócenie ładu i porządku publicznego. 

Podsumowywując 2011 rok należy stwierdzić, że przeprowadzone zabezpieczenia imprez na terenie 
działania KMP w Radomiu były przeprowadzone w sposób prawidłowy i dający poczucie bezpieczeństwa 
ich uczestnikom. 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej poinformował , że w przypadku zabezpieczenia imprez 
masowych o podwyższonym ryzyku Straż Miejska bierze czynny udział w spotkaniach organizowanych 
przez Komendanta Miejskiego Policji, na których wypracowywane są przedsięwzięcia dotyczące 
zapewnienia bezpieczeństwa w czasie i po zakończeniu w/w imprez. W zależności od potrzeb strażnicy 
miejscy pełnia służbę razem z policjantami zgodnie z zadaniami postawionymi na odprawie służbowej. 
Od stycznia do września 2011 roku Straż Miejska wspólnie z Policją zabezpieczyła 49 różnego rodzaju 
imprez masowych. 

4. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała , że Ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości nakłada na organy samorządu obowiązek podejmowania działań zmierzających do 
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. W oparciu o tą ustawę został opracowany Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został przyjęty Uchwałą Rady 
Miejskiej nr 816/2010 do realizacji. 

W 2011 roku między innymi zrealizowano; 

- prowadzono punkty konsultacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych – na ten cel przeznaczono 
kwotę 25.000 zł, 

- prowadzenie Klubu Abstynenckiego- przeznaczono 90.000 zł 

- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży-170.000 zł, 

- prowadzenie edukacji publicznej – 117.930 zł 

- dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic oraz Publicznego Ogródka Jordanowskiego- 250.000 zł 
itp. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu realizuje dwa podstawowe 
zadania tj.: 

- prowadzi rozmowy interwencyjno motywacyjne z osobami uzależnionymi od alkoholu 
i współuzależnionymi , 
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- opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W okresie od 
stycznia do września 2011 roku Komisja uczestniczyła w 154 posiedzeniach, 636 osób na skutek 
interwencji Komisji podjęło leczenie , skierowano 185 wniosków do Sądu Rejonowego Wydział 
Rodziny i Nieletnich o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego, skierowano 69 wniosków 
w sprawie przemocy w rodzinie do Prokuratury Rejonowej i Sądu Rodzinnego. Ponadto Komisja 
przeprowadziła 487 kontroli w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych. 

5. Do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Radomiu wpłynął Wniosek Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu dotyczący zwiększenia 
bezpieczeństwa i porządku w rejonie ulicy Marii Gail. W tej sprawie wystosowano pismo do KMP 
i Straży Miejskiej w Radomiu z prośbą o zwiększenie ilości patroli w tym rejonie oraz podjecie 
skutecznych działań zapobiegawczych i prewencyjno-represyjnych. Naczelnik Prewencji KMP 
w Radomiu poinformował , że ul. Marii Gail została objęta szczególnym nadzorem prewencyjnym. 
Ponadto zainicjowano cykl spotkań młodzieży w PSP nr 19 z policjantami na temat bezpiecznych 
zachowań . Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu poinformował, że na w/w ulicy strażnicy 
systematycznie dokonują kontroli klatek schodowych, legitymują sprawców wykroczeń i w 
uzasadnionych przypadkach na sprawców wykroczeń nakładane są mandaty karne. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przy Radzie Miejskiej w Radomiu poruszył problem 
dotyczący czasu trwania zielonego światła przy przejściu dla pieszych na ul. Prażmowskiego - poczta. 
Czas świecenia zielonego światła jest niewystarczający dla swobodnego przejścia pieszych przez w/w 
ulicę. W tej sprawie wystosowano pismo do MZDiK w Radomiu z prośbą o zajęcie stanowiska 
i poinformowanie Przewodniczącego oraz Komisję Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Miasta 
Radomia o terminie zakończenia prac w tym temacie. 

Wnioski i zalecenia-IV kwartał. 

1. Policja w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Bezpieczne Miasto” rozważy przeprowadzenie cyklu 
spotkań z dziećmi w Szkołach Podstawowych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Stowarzyszenie przygotuje odblaski i książeczki 
dydaktyczne w tym temacie. 

2. Dyrektor Gminnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przygotuje pisemną informację o zakresie 
pomocy jaką mogą uzyskać ofiary przemocy domowej. Informacja zostanie umieszczona na stronie 
internetowej miasta oraz opublikowana zostanie w Gazecie Samorządowej 

3. Policja ponownie rozważy możliwość zorganizowania cyklu spotkań z organizatorami imprezy 
sportowej i przedstawicielami „Klubu Kibica” na temat bezpiecznych zachowań i właściwego 
zabezpieczenia meczów piłkarskich. 

4. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przygotuje pisemną informację na temat działalności 
i zakresu pomocy jaką mogą uzyskać od Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych osoby zainteresowane. Informacja zostanie umieszczona na stronie 
internetowej miasta oraz opublikowana zostanie w Gazecie Samorządowej. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia zrealizowała wszystkie punkty planu rocznego na 
2011 r. Materiały źródłowe dotyczące wykonania poszczególnych zadań znajdują się w dokumentacji prowadzonej 
przez komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Radomiu - Wydziału Ochrony. 


