
UCHWAŁA NR 272/2016
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta 
Radomia za 2015 rok

Na podstawie art.38b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1045  ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia 
za 2015 r. 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 272/2016

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 25 stycznia 2016 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA RADOMIA

ZA 2015 ROK

Na spotkaniu w dniu 7 stycznia 2016 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku rozpoczęła pracę 
od omówienia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia 
za 2015 rok.

Następnie przyjęto Plan Pracy na 2016 rok z kwartalnym podziałem zadań.

Realizacja Planu Pracy za 2015 rok przedstawia się następująco:

I. Zadania I kwartału :
1. Skarbnik Miasta poinformował, że w  budżecie Gminy Radom na realizację zadań związanych
z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego uchwalonego na  2015  r. zabezpieczone 
zostały środki w wysokości 24 841 797 zł tj.:

a) Utrzymanie Straży Miejskiej, w tym zakup samochodu - 5 090 000 zł.
b) Utrzymanie Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej 17 483 797 zł, w zakupy inwestycyjne 
200 000 zł.
c) Policyjna Izba Zatrzymań - 140 000 zł.
d) Zadania z zakresu obrony cywilnej - 25 757 zł.
e) Zarządzanie kryzysowe - 1 912 600  zł w tym rezerwa 1 887 000 zł.
f) Monitoring ulic, w tym rozbudowa - 129 000 zł.
g) Komenda Wojewódzka Policji 60 643 zł, w tym fundusz wsparcia 10 643, zakup samochodów 
50 000zł.

2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przyjęła sprawozdanie z planowanych 
podjętych działań przez Komisję w zakresie problematyki „Bezpiecznych Ferii 2015".
Sprawozdanie z realizacji konkretnych zadań zostanie przedstawione pisemnie po feriach tj: do 6 lutego 
2015 roku i przesłane do wiadomości Wojewody Mazowieckiego”.

3. Kierownik Referatu Ochrony i Monitoringu Miasta przedstawił analizę monitoringu miejskiego
w Radomiu. Jak wynika z analizy w 2014 roku ogółem pracownicy monitoringu zgłosili 4707 interwencji
z tego 861 interwencji skierowano do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, a 3846 interwencji
do Straży Miejskiej w Radomiu.Ujawniono i zatrzymano 42 sprawców na gorącym uczynku 
przestępstwa.Ujawniono i zatrzymano 2967 sprawców na gorącym uczynku wykroczenia
oraz pracownicy monitoringu przekazali 1697 informacji z prośbą o interwencje do służb porządkowych, 
w tym m.in. 309 razy wezwano pogotowie ratunkowe, 7 razy wezwano Straż Pożarną, 123 razy 
udzielono pomocy osobom nietrzeźwym, 156 razy zgłoszono awarię oświetlenia ulicznego, 1094 razy 
udzielono pomocy osobom leżącym.Do najbardziej zagrożonych monitorowanych miejsc pod kątem 
zaistniałych zdarzeń między innymi należą: skrzyżowanie ulic: Struga/25 Czerwca- 342 zdarzenia, Plac 
Dworcowy- 297 zdarzeń, skrzyżowanie ulic: Żeromskiego/Niedziałkowskiego- 185 zdarzeń, 
skrzyżowanie ulic: Struga/Niedziałkowskiego- 287 zdarzeń.

4. W sprawach różnych omówiono sposób wdrożenia do realizacji „Powiatowy program zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”
przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej nr 811/2014 z dnia 27 października 2014 roku.
Program będzie realizowało 25 różnego rodzaju instytucji, które następnie sporządzą sprawozdanie
z jego realizacji. Sprawozdanie to zostanie przedstawione na sesji Rady Miejskiej Miasta Radomia do 
dnia 31 marca każdego roku, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody 
Mazowieckiego.
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Wnioski:
1. Wszystkie podmioty realizujące problematykę "Bezpiecznych Ferii 2015"  w terminie do
6 lutego 2015 roku przedstawią pisemne sprawozdanie z realizacji konkretnych działań
w tym temacie i prześlą go do Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Urzędu Miejskiego w Radomiu  w wersji papierowej i na e-mail sbm@umradom.pl .
Na podstawie sprawozdań tych instytucji realizujących powyższą problematykę zostało 
opracowane sprawozdanie zbiorcze i przesłane do Wojewody Mazowieckiego oraz
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie. Ponadto sprawozdanie to stanowi  Załącznik nr 1 do Sprawozdania
z działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2015 rok.
2. Referat Ochrony i Monitoringu Miasta Urzędu Miejskiego w Radomiu „Analizę pracy 
monitoringu miejskiego za 2014 rok”przesłał do wiadomości Komendantowi Miejskiemu Policjii 
Komendantowi Straży Miejskiej w Radomiu celem skierowania w miejsca
najbardziej zagrożone większej ilości patroli oraz podjęcie działań operacyjnych
celem minimalizacji zdarzeń przestępnych występujących w tych rejonach.
3. 3.Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu dopilnuje wykonywania obowiązku
zgłaszania organizowanego wypoczynku przez szkoły do kuratorium oświaty
drogą elektroniczną dotyczące między innymi miejsca wypoczynku, liczby uczestników, kadrze 
opiekuńczej i programu. Informacja o poszczególnych turnusach musi być udostępniania
służbom sprawującymnadzór nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży
tj:Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Komisja Bezpieczeństwa dla miasta Radomia wystosowała pismo do Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji w Radomiu oraz Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przy 
Straży Miejskiej dotyczące rozważenia propozycji zainstalowania sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic: Gębarzewska/Wierzbicka/Czarnoleska.

W dniu 15 stycznia 2015 roku o godzinie 12.00 odbyło się spotkanie Członków Komisji 
Bezpieczeństwa dla miasta Radomia na temat utrudnień dla pieszych w związku z remontem Dworca 
PKP.

Na spotkaniu tym zapadły następujące ustalenia:

1. Przedstawiciel PKP PLSA Pan Zbigniew Golis poinformował o następujących przedsięwzięciach: 
przebudowa Dworca podzielona została na dwa etapy- Etap I obejmuje:

a) z dniem 14 stycznia zostanie zamknięte przejście podziemne w kierunku ul. Domagalskiego,
b) został wyznaczony ciąg pieszy dla ruchu pieszego w kierunku przejścia podziemnego na
ul.Słowackiego,
c) oznakowanie ciągu pieszego wykona Wykonawca inwestycji Remontu Dworca PKP,
d) remont przebudowy Dworca będzie trwał około 239 dni (I faza tj. nowe przejście dla pieszych
w kierunku Domagalskiego, tory kolejowe i nowy peron),
e) po przebudowie pierwszej części torów kolejowych i peronu nr 3 zostanie wdrożony II etap czyli piesi 
będą mogli wychodzić na nowo wybudowane  przejście dla pieszych w kierunku ul. Domagalskiego
i prowizoryczne przejście odpowiednio zabezpieczone dla kierunku ul. Beliny Prażmowskiego mimo, że 
będzie dalej prowadzony remont pozostałych peronów 1 i 2.

2. Dyrektor MZDiK Pan Kamil Tkaczyk  poinformował, że w przeciągu 1,5 miesiąca wybuduje nowy ciąg 
komunikacyjny dla pieszych na ul. Słowackiego od świateł przez wiadukt do ul. Domagalskiego - 
Giserskiej. Pieszy ciąg komunikacyjny będzie odgrodzony zaporami betonowymi szerokości 60 cm
i wysokości 80 cm. Ciąg pieszy będzie posiadał szerokość  2,4 m gdzie będzie można poruszać się 
rowerem i pieszo. Dla pojazdów zostanie wyznaczony jeden pas ruchu. Szczegółowy projekt zostanie 
uzgodniony z Naczelnikiem Ruchu Drogowego KMP w Radomiu. W końcowym etapie zostanie 
zamknięte przejście podziemne na ul. Słowackiego. Koszt wykonania ciągu pieszego około 50 tys. zł.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych Straż Miejska i Komenda Miejska Policji będzie 
systematycznie kontaktować się z Wykonawcą Panem Piotrem Dulęba tel. 882 061 525, który urzędował 
będzie przy ul. Domagalskiego 5.

4. Komenda Miejska Policji wystawi dodatkowe patrole na nowobudowanym ciągu dla pieszych.
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W dniu 5 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta
Radomia, w  którym udział wzięli między innymi przedstawiciele instytucji zajmujących się
problematyką organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych.

1. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UM zapoznała zgromadzonych z Zarządzeniem 
Wojewody Mazowieckiego nr 439 z dnia 25-10-2012 roku, w ramach którego został powołany Zespół 
Interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez sportowych. Ponadto poinformowała, że w 2014 
roku ogółem wydano 15 zezwoleń na organizację imprez masowych, z czego 6 na imprezy artystyczno-
rozrywkowe oraz 9 na imprezy sportowe.  Na organizację meczy piłki nożnej wydano 4 zezwolenia,
w tym 3 zezwolenia dla RKS Radomiak 1910 SA oraz 1 zezwolenie dla RKP Broń 1926. W 2014 roku 
odbyło się 6 meczy podwyższonego ryzyka w tym 5 meczy na stadionie przy ul. Struga 63 z udziałem 
drużyny Radomiak oraz 1 mecz Broni na stadionie przy ul. Narutowicza 9. Nie została wydana żadna 
decyzja o przerwaniu imprezy masowej. Ponadto, w 2014 roku odbyło się 27 zgromadzeń, które miały 
charakter pokojowy.

2. Przedstawiciel Wojskowego Klubu Sportowego „Czarni” poinformował, że sala, na której 
rozgrywane są  mecze Czarnych dostała certyfikat bezpieczeństwa z numerem 1 na 14 klubów 
ubiegających się o taki certyfikat. Tego typu certyfikat potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa meczy 
organizowanych w hali MOSIR przy ul. Narutowicza 9. W 2014 roku nie zanotowano żadnych ekscesów 
chuligańskich podczas organizowanych imprez sportowych na terenie obiektów sportowych „Czarni” 
Radom. Bezpieczeństwo publiczne podczas imprez masowych organizowanych przez  klub jest 
zapewnione na wysokim poziomie. Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, 
Strażą Miejską oraz Agencją Ochrony „Goliat”(zabezpiecza mecze piłki nożne, siatkarskie
i koszykarskie) układa się dobrze, a podczas rozgrywek nie ma zakłóceń ładu i porządku publicznego.

3. Naczelnik Wydziału Sztabu Policji  KMP w Radomiu Pan Jacek Małysa poinformował, że w 2014 
roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu dokonano łącznie 83 zabezpieczeń 
imprez masowych na terenie miasta. Do zabezpieczenia zostało skierowanych łącznie 2 293 
policjantów, z czego 1 252 do zabezpieczenia masowych imprez sportowych o podwyższonym ryzyku. 
Koszty poniesione w związku z zabezpieczeniem imprez wyniosły 369 264 zł, z czego 248 826 zł to 
koszty poniesione w związku z zabezpieczeniem masowych imprez sportowych o podwyższonym 
ryzyku. Ponadto w 2014 roku na terenie KMP w Radomiu dokonano zabezpieczenia 29 imprez 
masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, największe z nich to 23 koncert finałowy Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, zimowa i wiosenna loteria w Centrum Handlowym M1. Do 
zabezpieczenia imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych zostało skierowanych łącznie 608 
policjantów.

4. Rzecznik Straży Miejskiej Pan Piotr Stępień poinformował zebranych, że działania Straży Miejskiej 
skupiają się głównie na zabezpieczaniu miejsc parkingowych oraz  współpracy z Policją. W 2014 roku 
funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczyli ponad 350 imprez organizowanych przez szkoły, 
stowarzyszenia czy organizacje. Mimo otrzymanego zaproszenia nie przybyli na spotkanie 
przedstawiciele dwóch klubów piłkarskich tj.: RKS Radomiak 1910 SA oraz RKP Broń 1926.

Podczas spotkania wypracowano następujące wnioski do realizacji:
1. Niezależnie od omawianych tematów na Komisji Bezpieczeństwa dotyczących bezpieczeństwa
imprez masowych odbywać się będą cyklicznie roczne podsumowania pracy wszystkich 
podmiotów związanych z organizacją i zabezpieczeniem imprez masowych.
2. Monitoring miejski w przypadku poważnego zagrożenia porządku tzw. Imprez masowych
o podwyższonym ryzyku  umożliwi dyżur policjanta oraz podporządkuje pracę nagrywania
zdarzeń zgodnie z jego sugestiami.
3. Komisja Bezpieczeństwa dla miasta Radomia wystosuje pismo do MZDiK z prośbą
o przyspieszenie przebudowy ulicy Chałubińskiego przy stadionie MOSIR.Do czasu zakończenia 
remontu w/w ulicy Policja i Straż Miejska wydzielą jeden pas ruchu ul. Narutowicza na 
miejscaparkingowe- na czas rozgrywek sportowych na stadionie MOSIR w Radomiu.
II.Zadania II Kwartału:
1. Naczelnik Sztabu KMP w Radomiu poinformował, że w ramach rundy wiosennej 2015 rozegrane 
zostanie 10 meczy zakwalifikowanych jako imprezy masowe w tym dwa mecze podwyższonego ryzyka.
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Ponadto KMP zabezpiecza rozgrywki trzech drużyn radomskich występujących odpowiednio
w Tauron Basket Lidze-koszykówka, Rosa Radom I liga koszykówki- ACK UTR Rosa oraz Plus Lidze-
siatkówka Cerrad Czarni Radom. Mecze te średnio gromadzą od 900-1200 kibiców. Przedmiotowe 
imprezy nie generowały poważniejszych zagrożeń. Do chwili obecnej odnotowano incydent
podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami RKS Broń Radom i RKS Radomiak. Zatrzymano
6 osób w tym 2 osoby, które wtargnęły na bieżnię stadionu.

2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przyjęła sprawozdanie z planowanych  
podjętych działań przez Komisję w zakresie  problematyki „Bezpiecznych Wakacji 2015 ”. Sprawozdanie 
z realizacji konkretnych zadań zostanie przedstawione pisemnie  po  wakacjach  tj: do 4 września 2015 
roku i zostanie przesłane do wiadomości Wojewody Mazowieckiego.

3. Kierownik Straży Miejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Radomiu za 
2014 rok i poinformował, że w w/w okresie  SM zarejestrowała ponad 3 000 wykroczeń, nałożyła 1600 
mandatów oraz zrealizowała 17827 różnego rodzaju interwencji.  W ramach Zespołu ds. Poprawy 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym rozpatrzono 15 wniosków od mieszkańców miasta Radomia.
W ramach współpracy z monitoringiem miejskim Straż Miejska podjęła 3 846 interwencji. Ponadto 
przeprowadzono 750 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych. W ramach SMS-interwencyjny 
Straż Miejska podjęła 300 razy interwencję w związku z naruszeniem porządku w autobusach MPK.

4. Dyrektor Wydziału Zdrowia UM w Radomiu przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu, którego celem było zapobieganie 
powstawaniu na terenie miasta Radomia problemów alkoholowych i zagrożeń z tym związanych.
W 2014 roku realizowane były zadania skierowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych i dotyczyły one 
między innymi takich działań jak:

- na świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe przeznaczono kwotę 147 000 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży - 305 000 zł,
- realizacja programu „ Pedagog ulicy” - 70 000 zł,
- kluby dla dzieci i młodzieży - 591 000 zł,
- szkolne i pozaszkolne programy profilaktyczne - 49 860 zł,
- program terapeutyczny dla osób uzależnionych – kwota 318 064 zł,
- Kluby Abstynentów - kwota 60 000 zł.

W 2014 roku w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodziło
12 członków i podjęto między innymi takie działania jak:

- zmotywowano do leczenia - 440 osób,
- terapia w klubach odwykowych - 407 osób,
- przesłano wnioski skierowane do Sądu Rejonowego III Wydział Rodziny i Nieletnich o nałożenie 
obowiązku leczenia odwykowego - 145.

Ponadto przeprowadzono 744 kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych oraz 
skontrolowano 700 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Ujawniono następujące 
niedociągnięcia:

- brak informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych - 14,
- picie piwa przed sklepem – 1,
- wnioski o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 0.

5. Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poinformował, że w Radomiu
5 zabytków podlega kontroli i ochronie. Do nich zaliczamy: Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela 
ul. Rwańska, Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny oraz klasztor OO. Bernardynów ul. Żeromskiego 
6/8, Miejska Biblioteka Publiczna im. J i A Załuskich ul. Piłsudskiego 12, Kościół p.w. Opieki Najświętszej 
Marii Panny – katedra ul. Sienkiewicza 12 i Muzeum  im. Jacka Malczewskiego ul. Rynek 11. Obiekty te 
zostaną objęte w 2015 roku planem kontroli pod względem zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczenia 
mienia, oraz sprawdzeniu zinwentaryzowanych zabytków ruchomych. Działania te zostaną 
przeprowadzone w związku z przystąpieniem Konserwatora do Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego  na lata 2015-2018.
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6. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia działającego na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poinformował, że w 2014 roku zgodnie z Regulaminem Zespołu 
Interdyscyplinarnego funkcjonują Stałe Grupy Wsparcia przy 10 Zespołach Pracy Socjalnej. W 2014 
roku odbyło się łącznie 1 391 spotkań grup roboczych, podczas których zostało wypełnionych łącznie 
669 formularzy „Niebieskich Kart”. Do najczęstszych podmiotów wszczynających procedurę „Niebieskich 
Kart” należą:

- Policja - 353 karty.
- Jednostki organizacyjne pomocy społecznej - 59.
- MOPS - 50.
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej -3.
- Placówki Oświatowe - 6.
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 3.

7. W sprawach różnych Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami przedstawił stan realizacji wniosków 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia  dotyczących poprawy bezpieczeństwa na ul. 
Marii Gail. Jak wynika ze sprawozdania na tym terenie założono monitoring zewnętrzny w ilości 6 kamer, 
który obsługuje firma „Refleks”. Koszt monitoringu to 22 738 zł brutto. Miesięczny koszt utrzymania 600 
zł. Jak wynika z przedstawionego sprawozdania od momentu założenia monitoringu (1 styczeń 2014 
rok) do chwili obecnej nie zanotowano incydentów na terenie monitorowanym dotyczących przestępstw
i wykroczeń. Założony monitoring spełnia swoje zadania i w zdecydowanym stopniu ma wpływ na stan 
bezpieczeństwa na tej ulicy.

Wnioski:
1. W związku z planami budowy Hali Miejskiej w Radomiu i koniecznością zamknięcia stadionu 
„RKS Radomiak 1910 SA” przy ul. Struga w Radomiu oraz przeniesieniem meczy w/w Klubu na 
inny stadion, wszystkie zainteresowane podmioty rozgrywkami wiosennymi przygotują stosowne 
plany zabezpieczenia tych imprez z uwzględnieniem nowych tras przemieszczania się kibiców.
2. Wszystkie podmioty realizujące problematykę „Bezpiecznych Wakacji 2015 rok” w terminie do 
4 września 2015 roku  przedstawią pisemne sprawozdanie z realizacji konkretnych działań w tym 
temacie i prześlą go do Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego  i  Ochrony Urzędu 
Miejskiego w Radomiu  w wersji papierowej i na e-mail sbm@umradom.pl . Ponadto na podstawie 
sprawozdań instytucji realizujących powyższą problematykę zostanie opracowane sprawozdanie 
zbiorcze i przesłane do wiadomości Wojewody Mazowieckiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie.
3. Straż Miejska nasili działania porządkowe pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
na ul. Struga w Radomiu i wyeliminuje zagrożenia spowodowane nielegalnym  handlem na 
chodniku tej ulicy.
4. Konserwator Zabytków zgodnie z założeniami zawartymi w Powiatowym Programie 
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego  na lata 2015-2018  
przygotuje plan kontroli obiektów zabytkowych pod względem zabezpieczenia, kradzieży
i dewastacji  mienia, który zostanie przeprowadzony wspólnie ze służbami porządkowymi oraz 
przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Radomiu i Komisji Bezpieczeństwa dla miasta Radomia.
5. W związku z organizacją międzynarodowej imprezy „ Air show” w Radomiu Dyrektor Kancelarii
Prezydenta przygotuje pełną informację dla Komisji Bezpieczeństwa dla miasta Radomia 
dotyczącą organizacji, zabezpieczenia i bezpieczeństwa w/w imprezy.
III. Zadania III Kwartału:
1. Przedstawiciel MZDiK poinformował, że w 2014 roku w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i doświetlenia ulic zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

- wdrożenie strefy uspokojonego ruchu na Koziej Górze - progi zwalniające,
- wykonanie sygnalizacji świetlnej (wzbudzanej) dla pieszych na ul. Słowackiego i na ul. Limanowskiego,
- wdrożenie strefy „Tempo 30” (ulice:  Struga , Stańczyka, Kilińskiego, Focha, Witolda, Wąska, Plac 
Jagielloński, Kelles - Krauza),
- przebudowa ul. Miłej i ul. Czystej (progi zwalniające),
- nowe przejścia dla pieszych na ul. Kwiatkowskiego,
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- sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Wierzbickiej.

2. Naczelnik Sztabu KMP w Radomiu przedstawił informację dotyczącą bezpieczeństwa w środkach 
miejskiej  komunikacji publicznej. Jak wynika z w/w informacji nastąpił spadek przestępstw popełnionych 
w obiekcie „przystanek komunikacji publicznej” (w 2013 rok - 43 przestępstwa, 2014 rok -18 
przestępstw) i spadek liczby przestępstw popełnionych w obiekcie „autobus” (2013 rok - 67 przestępstw, 
2014 rok - 50 przestępstw). Przyczyną spadku przestępstw są działania KMP prowadzone wspólnie
z przewoźnikami  ukierunkowane na przeciwdziałanie kradzieżom, rozbojom i wybrykom chuligańskim.

Rzecznik Straży Miejskiej poinformował, że do poprawy bezpieczeństwa w środkach komunikacji 
publicznej w znacznym stopniu przyczynił się tzw. sms interwencyjny. W przypadku zaistnienia 
zdarzenia przestępnego lub chuligańskiego pasażerowie komunikacji publicznej mogą wysyłać sms 
na nr 604 345 986 do Straży Miejskiej, w którym informują o: nr autobusu, kierunek jazdy i jakie 
zdarzenie zaistniało. W 2014 roku łącznie przekazano 300 sms na temat zagrożeń w komunikacji. 
Najczęstsze informacje to:

- osoby nietrzeźwe potrzebujące pomocy,
- spożywanie alkoholu w środkach komunikacji,
- osoby bezdomne zakłócające ład i porządek.

Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Przewozowego Michalczewski poinformował, że ponad 60 % 
autobusów, którymi dysponuje firma wyposażone jest w rejestratory, które zapisują obraz wewnątrz 
pojazdu i przed autobusem. Zapis z kamer może zostać w każdej chwili udostępniony uprawnionym 
służbom. Do 1 września 2015 roku odnotowano jedynie kilka przypadków uszkodzenia mienia oraz 
malowania graffiti. Ponadto dyspozytor komunikacji miejskiej posiada łączność ze wszystkimi 
pojazdami i w razie zagrożenia współpracuje ze wszystkimi służbami.

Przedstawiciel MZDiK poinformował, że w I półroczu 2015 roku miało miejsce 60 przypadków 
dewastacji przystanków autobusowych, a koszt usuwania skutków wyniósł ponad 18 tys. zł. W celu 
poprawy bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej, w tym ochrona przystanków,  MZDiK 
uruchomiło system monitoringu wizyjnego przystanków komunikacyjnych, z których  obraz z kamer 
przesyłany jest do  siedziby MZDiK gdzie  jest rejestrowany i przechowywany. System ten będzie 
rozwijany i obecnie obejmuje 4 przystanki tj.:

- Dworzec PKP
- ul. Struga/Szklana
- ul. Jana Pawła II/Sandomierska
- ul. Chrobrego/Rapackiego.

3. Komendant Państwowej Straży Pożarnej przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za I półrocze 2015 roku. Jak wynika ze sprawozdania w I półroczu 
2015 roku we wszystkich działaniach na zasadzie wielokrotności udział wzięło 1 440 samochodów
i 6400 strażaków. Średni czas od otrzymania informacji o zdarzeniu do dojazdu na miejsce zdarzenia 
wynosi 6 min. W trakcie działań Straż Pożarna ewakuowała ze strefy zagrożenia 58 osób i udzieliła 34 
osobom wykwalifikowanej pomocy przedmedycznej. W trakcie tych działań użyto: 585 ton wody, 725 
litrów środka pianotwórczego, 3007 kg sorbentu. Wartość strat 2,8 mln zł, wartość uratowanego mienia 
około 19 mln złotych. Ponadto strażacy w  w/w okresie  przeprowadzili 167 kontroli, w tym:

- 48 kontroli podstawowych dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
- 49 kontroli sprawdzających realizację nakazów decyzji administracyjnej
- 70 kontroli  zajęcie stanowiska przy oddawaniu nowych budynków do użytkowania. Ponadto 
skontrolowano 221 obiektów pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego.

4. Naczelnik Sztabu KMP w Radomiu poinformował, że w I półroczu 2015 roku na terenie miasta 
Radomia  nastąpił spadek odnotowanych czynów karalnych  nieletnich. W w/w półroczu odnotowano 30 
czynów karalnych popełnionych przez 24 nieletnich. W analogicznym okresie roku ubiegłego 
odnotowano 72 czyny karalne popełnione przez 36 nieletnich. Spadek liczby przestępstw odnotowano 
również w zakresie czynów karalnych o charakterze kryminalnym popełnionych przez nieletnich  tj. 29 
czynów popełnionych przez 24 nieletnich gdzie w analogicznym okresie  roku poprzedniego odnotowano 
68 czynów popełnionych przez 68 nieletnich.
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5. Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej poinformował, że w I półroczu 2015 roku do Ośrodka 
wpłynęło  685 spraw z prośbą o rozpatrzenie. Sprawy te dotyczyły miedzy innymi:

- przemoc w rodzinie - 456,
- alkoholizm - 112,
- molestowanie seksualne - 5,
- komunikacja w rodzinie - 61,
- sprawy socjalne - 24.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnił dla wszystkich w/w interesantów kompleksową pomoc, 
która polegała między innymi na:

- diagnozie sytuacji i pomoc w podjęciu działań umożliwiających przeprowadzenie rozmów wspierająco-
terapeutycznych,
- prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej (prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w hostelu),
- prowadzenie konsultacji pedagogicznej, porad prawnych itp.

Wnioski:
1. Komenda Miejska Policji wspólnie z MPK  i MZDiK w Radomiu  rozważy możliwość 
wprowadzenia: zasady/kodu - działającego pomiędzy kierowcami autobusów MPK,
Policją i Strażą Miejską, polegającym na włączeniu świateł awaryjnych w autobusach
w przypadku sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu pasażerom. Sygnał taki byłby informacją dla 
służb porządkowych, że w tym autobusie wymagana jest pilnie interwencja, a  kierowca
autobusu  z różnych względów (w tym również  ze względu na swoje bezpieczeństwo) nie może 
poinformować służby porządkowej o zaistniałym zdarzeniu. Taki sygnał spowoduje 
przyspieszenie interwencji i umożliwi szybką reakcje służb porządkowych na zaistniałe zdarzenie 
oraz umożliwi szybkie udzielenie pomocy osobom poszkodowanym.
2.Straż Miejska w dalszym ciągu będzie popularyzowała ideę smsa interwencyjnego  nr  
604 345 986  przesyłanego do Straży Miejskiej, przy pomocy którego pasażerowie dyskretnie 
mogą wezwać pomoc w przypadku zagrożenia. Takie działanie  w znacznym stopniu wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w środkach komunikacji publicznej.
3.Wszystkim uczestnikom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przekazano 
kserokopię dwóch  pism Wojewody Mazowieckiego:
a) BW-III.969.2.2015.NZ z dnia 26 sierpnia 2015 roku  dotyczy wsparcia dyrektorów szkół
w działaniach profilaktycznych na rzecz zwalczania konsumpcji nielegalnych środków 
psychoaktywnych wśród uczniów,
b) BW-III.68.I.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie - zasad bezpiecznego latania 
bezzałogowymi statkami powietrznymi z prośbą o wsparcie  działań   w  w/w tematach. Ponadto 
Rzecznik Prezydenta opublikuje na stronach internetowych miasta Radomia apel Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego w sprawie kampanii informacyjnej pt. ”Lataj z głową”.
4. Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej rozważy przeprowadzenie wspólnie ze 
Stowarzyszeniem „Bezpieczne Miasto” i w porozumieniu ze szkołami  debaty z udziałem 
młodzieży na temat szkodliwości zażywania dopalaczy i narkotyków.
5. Ze sprawozdań wszystkich  podmiotów  realizujących tematykę „Bezpieczne Wakacje 2015” 
zostanie sporządzone sprawozdanie zbiorcze i przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie. Ponadto sprawozdanie to stanowi  Załącznik nr 2 
do Sprawozdania z działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2015 rok.
IV. Zadania IV Kwartału:
1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Socjalnej poinformował, że w okresie od stycznia do 30  
czerwca 2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działało 17 Zespołów Aktywności Lokalnej, 
4 koalicje na rzecz wspierania rodziny oraz 10 grup wsparcia dla dzieci i młodzieży. Ponadto MOPS 
zorganizował 3 grupy edukacyjne dla matek wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym „Udane 
wychowanie czyli szczęśliwe dzieciństwo” oraz  trzy grupy samopomocowe dla osób niepełnosprawnych 
„Znowu razem”.

W celu przeciwdziałania alkoholizmowi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 10 
punktów informacyjnych dla rodzin z problemami alkoholowymi, punkt prasowo-informacyjny dla osób 
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bezrobotnych i  punkt konsultacyjny  osób przebywających w Areszcie Śledczym w Radomiu. 
Ponadto zorganizował 82 działania akcyjne na terenie miasta Radomia, miedzy innymi takie jak: 
zabawy choinkowe, festyny rodzinne, prelekcje, gry i zabawy dla dzieci.

2. Dyrektor Wydziału Edukacji poinformował, że w roku szkolnym 2014/2015 podjął szereg działań 
profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących zjawiska alkoholizmu i narkomanii. Miedzy innymi 
przeprowadził w szkołach zawodowych takie działania jak:

- kampania informacyjna na temat „Narkomania i dopalacze” –  w kampanii wzięło udział 230 uczniów,
- wprowadzenie programu przeciwdziałaniu uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków 
psychoaktywnych - programem objęto 305 uczniów,
- wprowadzenie programu „stop uzależnieniom” – programem objęto 630 uczniów i jednocześnie objęto 
szkoleniem rodziców na temat sposobu reagowania na uzależnienia - udział wzięło około 400 rodziców,
- realizacja programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – programem objęto około 1000 uczniów.
Szkoły gimnazjalne
- pogadanka jak alkohol szkodzi zdrowiu i szkodliwy wpływ na zdrowie narkotyków- udział wzięło 800 
dzieci,
- szkolny program profilaktyki – programem objęto 1 927 dzieci,
- program  stop dopalaczom –  programem objęto 520 dzieci.

3. Naczelnik Sztabu KMP w Radomiu poinformował, że policja współpracuje na bieżąco
ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii i dopalaczy poprzez:
wymianę informacji na temat uczniów, uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami,  uczestnictwa
w spotkaniach z pedagogami i nauczycielami. Ponadto funkcjonariusze KMP w Radomiu za 
pośrednictwem komunikatora SISMS kierują do mieszkańców miasta komunikaty i apele oraz informacje 
o prowadzeniu działań profilaktyczno-edukacyjnych. Ponadto Policja przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Radomiu opracowała poradnik, w którym miedzy innymi znajdują się informacje specjalistów 
z różnych dziedzin na temat uzależnień, przeciwdziałaniu tym uzależnieniom, jak bronić rodzinę przed 
tymi zjawiskami i sposobów uzyskania pomocy w tym temacie.

4. Kierownik Referatu Straży Miejskiej w Radomiu omówił działania prewencyjne podjęte przez  Straż 
Miejską w szkołach w celu przeciwdziałaniu zjawiskom alkoholizmu i narkomanii. Jak wynika
z przedstawionej informacji  strażnicy miejscy uczestniczą systematycznie w pogadankach z uczniami 
szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmu. Ponadto 
strażnicy uczestniczyli w 28 zespołach interdyscyplinarnych zorganizowanych w placówkach 
gimnazjalnych,  gdzie przeprowadzone były rozmowy wychowawcze z trudnymi uczniami - 105. Ponadto 
strażnicy sporządzili 8 wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w związku z demoralizacją nieletnich
i ukarano mandatami 33 osoby za palenie papierosów i pijących alkohol na terenie placówek 
oświatowych.

5. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu poinformował, że w Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej sprawami narkomanii i alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży zajmuje się Sekcja 
Oświaty i Promocji Zdrowia. Pracownicy tej Sekcji przeprowadzili działania edukacyjne w 27 szkołach 
ponadgimnazjalnych, w których  udział wzięło 3 551 osób. W okresie uczestników letniego i zimowego 
wypoczynku edukacją objęto 1638 dzieci.  Ponadto przeprowadzono pogadankę ze studentami na 
temat„Narkotyki-dopalacze-droga donikąd”.Udział wzięło 200 osób.

6. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu poinformował, że prowadzony jest systematyczny 
nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia. W tym celu pobierane są próbki wody 
do badań. Wszystkie ujęcia wody pitnej  na terenie miasta Radomia są ogrodzone, monitorowane, 
posiadają tablice informacyjne oraz spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia co do 
zawartości manganu. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi w ograniczonym zakresie 
kontrolę gospodarki odpadami medycznymi. Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej prowadzi kontrole
w placówkach lecznictwa zamkniętego. Odpady medyczne magazynowane są w wydzielonych 
magazynach i urządzeniach chłodniczych przeznaczonych tylko do tego celu. Wszystkie placówki 
posiadają podpisane umowy na odbiór odpadów medycznych. Przeprowadzone kontrole
sanitarne w zakresie gospodarki odpadami nie wykazały zagrożenia sanitarnego.

7. Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przedstawił sprawozdanie z działalności 
RSPR za I półrocze 2015 roku. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego realizuje zadania z zakresu:
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- ratownictwa medycznego,
- udziela pomocy doraźnej i prowadzi transport sanitarny,
- wykonuje nocną i świąteczną opiekę zdrowotną,
- zajmuje się zabezpieczeniem imprez masowych oraz transportem medycznym pacjentów.
Realizuje świadczenia na obszarze miasta Radomia i powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, 
kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego. Całkowity obszar wynosi około
7125,77 km kwadratowych i obejmuje opieką 723689 osób. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego 
dysponuje 32 zespołami ratownictwa medycznego (w tym 12 zespołami należącymi do Stacji i 20 
zespołów wykonuje świadczenia w ramach umów o podwykonawstwo), które w  w/w czasie wyjechały do 
zdarzeń 15 621 razy. Zespoły ratownicze podległe RSPR zrealizowały 20057 zleceń związanych
z ratowaniem życia ludzkiego. Średnio miesięcznie każdy radomski zespół wyjeżdżał 110 razy.
W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu udzieliła 22889 świadczeń lekarskich
i pielęgniarskich oraz 3451 świadczeń w nocy i dni wolne od pracy. Jednocześnie personel medyczny 
udzielił pomocy medycznej 1729 mieszkańcom powiatu radomskiego.

8. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia poinformował, że
w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku  do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 
wpłynęło łącznie 386 formularzy „Niebieskiej karty-A ” (dane osobowe pokrzywdzonego i jego rodziny)
z czego 386 formularzy zostało przekazane do Stałych Grup Roboczych celem podjęcia stosownych 
działań i 2 karty przekazano do gmin właściwych dla  miejsca zamieszkania. W okresie od stycznia do 
czerwca 2015 roku Stałe Grupy Robocze spotkały się 1 446 razy i zostało sporządzonych:

- 372 formularze Niebieskiej karty - C (weryfikacja wcześniej wypełnionych kart),
- 331 formularzy wypełnionej Niebieskiej karty -D (wywiad z osobą pokrzywdzoną).

Wnioski:
1. Niezależnie od prowadzonych działań prewencyjnych dotyczących szkodliwości spożywania
alkoholu, narkotyków i dopalaczy, Komenda Miejska Policji i Straż Miejska w Radomiu rozważy 
możliwość podjęcia ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem „Bezpieczne Miasto”w zakresie 
organizacji konkursów z nagrodami o tej tematyce (nagrody ufunduje Stowarzyszenie 
„Bezpieczne Miasto) w szkołach podstawowych i gimnazjach.
2. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia  wystosuje pismo do 
Ministra Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia przepisu 
nakładającego obowiązek przymusowego poddania się leczeniu osób uzależnionych od  
narkotyków.
3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozważy: możliwość utworzenia dodatkowych 
miejsc noclegowych dla osób bezdomnych przy „Domu dla bezdomnych mężczyzn”
(ul. Słowackiego 188 w Radomiu) oraz możliwość utworzenia w ramach struktury zatrudnienia
w MOPS specjalnej komórki, która zajmowałaby się wyłącznie przyjmowaniem i weryfikacją 
procedury” Niebieskiej Karty.”
4. Kierownik Referatu Bezpieczeństwa w Wydziale Bezpieczeństwa, Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu rozważy możliwość przypomnienia
informacji z zakresu znajomości „Sygnałów alarmowych - rodzaju alarmów i sygnałów 
ostrzegawczych” dla mieszkańców miasta Radomia.
5. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa  dla miasta Radomia w terminie do 30 listopada 2015 roku 
nadeślą na adres e-mail sbm@umradom.pl tematykę bezpieczeństwa, którą należy 
przedyskutować w 2016 roku. Tematyka ta posłuży do opracowania Planu pracy Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia na 2016 rok.

Załączniki – szt. 2.
Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z zrealizowanych  działań przez Komisję Bezpieczeństwa

i Porządku dla miasta Radomia w zakresie realizacji problematyki „Bezpieczne Ferie 2015”.
Załącznik nr 2 - Sprawozdanie z zrealizowanych  działań przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku 
dla miasta Radomia w zakresie realizacji problematyki „Bezpieczne Wakacje 2015”.
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Załącznik nr 1

Sprawozdanie z zrealizowanych  działań przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta 
Radomia w zakresie realizacji problematyki „Bezpieczne Ferie 2015”

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia na swoim posiedzeniu w dniu 8 stycznia 
2015 roku omówiła  problematykę działań przez Komisję w zakresie  realizacji tematyki zadań 
dotyczących  „Bezpiecznych Ferii 2015”. W celu realizacji tej  problematyki zostały podjęte przez n/w 
podmioty następujące działania profilaktyczno-prewencyjne;

I. Komenda Miejska Policji
W zakresie realizacji  „Bezpiecznych Ferii 2015” policjanci KMP w Radomiu poinformowali, że

w dniach 19.01.2015 do 30.01.2015 roku odbywały się ferie zimowe dla uczniów z terenu
garnizonu mazowieckiego. Corocznie okres ten wymusza na Policji podjęcie wzmożonych działań
profilaktyczno-prewencyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Zgodnie
z potrzebami w ramach w/w przedsięwzięć stworzono plan kierunkowy działań na terenie podległym 
Komendzie Miejskiej Policji  w Radomiu w okresie ferii zimowych w dniach od 19.01.2015 do 
30.01.2015 roku. Plan ten zawierał szczegółowe zadania dla oraz taktykę i organizację działań Policji 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie zimowego wypoczynku. Priorytetem 
Policji było dotarcie do jak największej grupy dzieci i młodzieży w celu zaprezentowania właściwych 
postaw oraz zachowań poprzez propagowanie treści profilaktyczno - edukacyjnych. Mając
na uwadze powyższe Policjanci Komendy Miejskiej Policji podjęli szereg działań mających na celu 
powyższe założenia. Podczas akcji „Bezpieczne Ferie 2015” policjanci Komendy Miejskiej
Policji w Radomiu dokonywali systematycznej kontroli miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży
wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod kątem właściwego 
zabezpieczenia mienia dzieci oraz ewentualnych sytuacji mogących stanowić
zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkań dodatkowo wspólnie z pracownikami Sanepidu 
przeprowadzano pogadanki dotyczące bezpieczeństwa oraz promowano wśród dzieci i młodzieży 
właściwe zachowania (11 spotkań). Dzielnicowi KMP w Radomiu podczas pełnienia służby 
obchodowej dokonywali regularnych wizyt w placówkach gdzie prowadzone były zorganizowane 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkań przeprowadzali prelekcje i pogadanki mające na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa wypoczynku zimowego poprzez wskazywanie zagrożeń na jakie 
narażone są dzieci i młodzież oraz sposobów prawidłowego zachowania gdy dane osoby znajdą się 
w sytuacji zagrożenia. W okresie zimowego wypoczynku nasilono kontrole miejsc zagrożonych gdzie 
może gromadzić  się młodzież mogąca spożywać alkohol i środki odurzające. W wyniku podjętych 
czynności nie ujawniono osób zażywających środki odurzające lub spożywających alkohol.
Za pośrednictwem lokalnych mass-mediów przekazywano informacje dotyczące
istniejących zagrożeń oraz sposobów ich unikania. Ponadto Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w zmorzyli  kontrole pojazdów, zwłaszcza przewożących dzieci 
i młodzież, ponadto na najbardziej uczęszczane trasy kierowane były dodatkowe patrole ruchu 
drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa podczas wyjazdów i powrotów na zimowy wypoczynek. 
Na parkingu przy ul. Mierzejewskiego w Radomiu został wyznaczony punkt kontrolny dla autobusów 
przewożących dzieci i młodzież. W okolicach i na terenie  dworców PKP i PKS, gdzie odbywał się 
wzmożony ruch turystyczny kierowane były  dodatkowe patrole policji, których zadaniem było dbanie 
o bezpieczeństwo podróżujących przebywających na dworcach i jego okolicach.

II. Straż Miejska
Podczas tegorocznych ferii funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu podjęli szereg działań 

profilaktyczno-prewencyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku zimowego 
dzieci i młodzieży na terenie naszego miasta. W ramach współpracy z jednostkami samorządowymi 
oraz innymi instytucjami państwowymi przeprowadzili wspólne działania: z pracownikiem Wydziału 
Edukacji Urzędu Miejskiego skontrolowali pół zimowiska w ramach akcji „Zima 2015” (organizowane 
w 19 placówkach oświatowych), gdzie zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem oraz 
dwukrotnie pełnili służbę z Policją w ramach patrolu szkolnego. Wspólnie przeprowadzili kontrolę 
placówek oświatowych wg rejonizacji poszczególnych komisariatów – 7 szkół. Samodzielnie 
przeprowadzili:
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- 81 kontroli placówek szkolnych i terenów bezpośrednio przyległych;
- 35 kontroli rejonów basenów miejskich Delfin, Neptun, Orka oraz Galerii Słonecznej;
- 52 kontrole lodowisk sztucznych MOSiR Narutowicza i Galeria Słoneczna.

Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzili szereg pogadanek dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych na temat bezpieczeństwa oraz przestrzegania podstawowych zasad, 
które pomogą uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń. W wyniku podjętych czynności uczestniczyli
w: pogadankach dla klas 0-4 szkół podstawowych na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa – 13 
spotkań. Na spotkaniach poruszane były następujące zagadnienia: bezpiecznej podróży 
poszczególnymi środkami transportu, bezpiecznego korzystania z nart na stokach i trasach 
biegowych, bezpiecznego korzystania z zbiorników wodnych – lodowiska, kontaktu z osobami 
nieznajomymi oraz prelekcjach z pokazem przygotowanym wspólnie z pracownikami Państwowej 
Straży Pożarnej w Parku Gołębiów II nad oczkiem wodnym dotyczącym zagrożeń wynikających
z niebezpiecznej zabawy nad wodą i korzystania z lodowisk utworzonych na zbiornikach wodnych
– 6 klas z 3 szkół podstawowych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu uczestniczyli
także w:

- 19 zespołach interdyscyplinarnych organizowanych w szkołach gimnazjalnych. Na spotkaniach
z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze (84 uczniów) poruszali następujące zagadnienia:
- wykroczenia przeciwko osób i mienia;
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu;
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego;
- kontaktu z używkami (narkotyki, nikotyna, alkohol, środki psychotropowe).

III. Straż Pożarna
W związku akcją dot. realizacji działań w zakresie „Bezpiecznych Ferii” Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu informowała, że wzorem lat ubiegłych wdrożono działania 
zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie
miasta i powiatu. W okresie poprzedzającym ferie zimowe przeprowadzono czynności kontrolno -
rozpoznawcze w czterech instytucjach, które zgłosiły organizację półzimowiska dla dzieci i młodzieży 
na terenie Radomia. Przeprowadzono kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
w 3 placówkach szkolnych oraz 1 w Aquaparku.W jednym przypadku w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami Komendant Miejski wydał decyzję administracyjną nakazującą usunięcie 
nieprawidłowości w ustalonym terminie. Ponadto na bieżąco monitorowano instytucje, zgłaszające 
organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, na stronie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Pracownicy Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Radomiu, 
przeprowadzili również szereg pogadanek w zakresie bezpieczeństwa w trakcie organizowanych 
półzimowisk. W dniu 15 stycznia 2015 roku Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej oraz strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego wspólnie 
ze Strażnikami Miejskimi z Radomia zorganizowali przy oczku wodnym na Gołębiowie
spotkanie z dziećmi z okolicznych szkół. W trakcie spotkania zaprezentowano pokaz ratownictwa na 
wodzie, poinstruowano dzieci jak zachować się podczas załamania lodu oraz jak zachować się, gdy 
jesteśmy świadkami takiego zdarzenia. W spotkaniu tym uczestniczyło ok. 80 uczniów szkół 
podstawowych. Jednostki ratowniczo – gaśnicze podległe Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu 
przyjmowały liczne wycieczki dzieci, podczas których uczestnicy oprócz zapoznania z charakterem 
pracy strażaka, dowiadywali się również zasad bezpiecznego wypoczynku. Wg szacunków liczba 
zwiedzających przekroczyła 200 dzieci. Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu na 
bieżąco przekazywał informacje do lokalnych mediów o zagrożeniach związanych z organizacją 
wypoczynku w miejscach do tego nie przeznaczonych. Szczególny nacisk położono na zabawy 
organizowane na otwartym terenie. W wywiadach poruszano zagadnienia związane z wypoczynkiem 
na niestrzeżonych lodowiskach, które przy sprzyjającej aurze mogą powstać na rzekach i zbiornikach 
wodnych. Informowano także o niebezpieczeństwie, jakie stwarzają zabawy zimowe organizowane 
w pobliżu ruchliwych szlaków komunikacyjnych.

IV. Powiatowy Inspektor Sanitarny
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2015” 

prowadził kompleksowe działania w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży 
na terenie objętym nadzorem. W bieżącym roku zgłoszono do bazy danych drogą elektroniczną 33 
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turnusy (32 turnusy w miejscu zamieszkania, 1- firma wyjazdowa). Organizatorami byli: 21 turnusów 
szkoły z powiatu radomskiego, 1 turnus – Aquapark oraz 3 turnusy – osoby prywatne. W trakcie ferii 
zimowych funkcjonowało 29 turnusów (28 w miejscu zamieszkania, 1 turnus forma wyjazdowa). Ze 
zorganizowanych form wypoczynku skorzystało 1201 uczestników (w tym 13 z formy wyjazdowej).   
Wszystkie turnusy  w trakcie trwania wypoczynku zostały skontrolowane przez  Sekcje Nadzoru 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu tj:  Sekcję Nadzoru Dzieci i Młodzieży, 
Sekcję Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków,  Sekcję Nadzoru Higieny 
Komunalnej, Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Liczba placówek zimowego wypoczynku 
dzieci i młodzieży na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Ogólne warunki 
sanitarno – higieniczne oraz standardy bazy wypoczynkowej są dobre. W trakcie trwania turnusów 
pracownicy PSSE w Radomiu prowadzili kompleksowe kontrole warunków  sanitarno – higienicznych 
placówek, jak również bloków żywieniowych oraz prowadzono edukację prozdrowotną.  Wypoczynek 
dzieci i młodzieży w skontrolowanych obiektach przebiegał bez zakłóceń, a zintegrowane działania 
kontrolne mobilizowały kierownictwa placówek do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej na bieżąco 
monitorowała jakość wody  w ujęciach i sieci wodociągowej przeznaczonej do spożycia. Pobierane 
próbki wody były na bieżąco sprawdzane i nie wykazywały nieprawidłowości. W ramach zleceń 
pobrano próbki wody:

- Aquaparku „Neptun” przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu,
- Pływalni „Delfin” przy ul. Piastowskiej 17 w Radomiu,
- Pływalni „Orka” przy ul. Młynarskiej 17 w Radomiu,

Jakość wody w tych obiektach nie budziła zastrzeżeń.  Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, 
Żywienia i Kosmetyków w czasie trwania ferii przeprowadziła 14 kontroli w placówkach z pełnym 
żywieniem zorganizowanego wypoczynku dzieci i  młodzieży na terenie objętym nadzorem. Podczas 
kontroli stwierdzono:

1. Żywienie dzieci i młodzieży przebiegało z zachowaniem bezpieczeństwa żywienia i żywności.
W produkcji i na stanie magazynowym nie stwierdzono środków spożywczych po upływie terminu 
przydatności do spożycia lub dacie minimalnej trwałości.

2. Jadłospisy były urozmaicone, potrawy nie powtarzały się, posiłki zróżnicowane pod względem barwy, 
smaku i zapachu.

3. Stan sanitarny i higieniczny bieżący zachowany.

Przed rozpoczęciem ferii do wszystkich placówek organizujących wypoczynek zimowy przekazano 
pisemną ofertę z proponowaną tematyką w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w ramach której 
pracownicy mogli świadczyć poradnictwo. Jednocześnie na stronie internetowej PSSE umieszczono 
informację dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa zalecanych przez PSSE. W okresie 
trwania ferii Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadziła 28 wizytacji w 24 
placówkach; w tym 6 wizytacji wspólnie z przedstawicielami Komendy Miejskiej
Policji i 4 z pracownikami Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE. Odwiedzono: 17 Publicznych Szkół 
Podstawowych,1 Publiczne Gimnazjum, 1 Liceum Ogólnokształcące,1 Zespół Szkół Muzycznych,
1 Zespół Szkół Integracyjnych, w tym  Klub Jeździecki „Cwał”, 1 Młodzieżowy Dom Kultury
w Radomiu, 1 Klub Osiedlowy „Ustronie”, 1 Aquapark. Podczas wizytacji prowadzono instruktaże
w zakresie:

- Higieny osobistej (profilaktyki wszawicy) i higieny jamy ustnej.
- Zdrowego odżywiania, błędów żywieniowych, szkodliwości fast-food-ów.
- Zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej, zbilansowanej diety.
- Uzależnień (od nikotyny, narkotyków, dopalaczy).
- Profilaktyki chorób zakaźnych (HIV/AIDS, meningokoki).
- Profilaktyki chorób odzwierzęcych.
- Profilaktyki grypy i zakażeń grypopochodnych.
- Zalecanych podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Podczas wizytacji prowadzono dystrybucję tematycznych materiałów edukacyjnych w postaci 
ulotek i broszur oraz zobowiązano kierowników wypoczynku do:

- wykonania ekspozycji wizualnych
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- odczytów z wykorzystaniem opracowanych przez pracowników Sekcji OZiPZ informacji w zakresie: 
podstawowych zasad bezpieczeństwa zalecanych przez PSSE,
- rozdawnictwa materiałów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży,
- zachęcania uczestników wypoczynku zimowego do korzystania z tematycznych informacji, zawartych 
na stronie internetowej PSSE. Przy współpracy ze 119 wychowawcami edukacją prozdrowotną objęto 
1638 dzieci i młodzieży. Do placówek zorganizowanego wypoczynku zimowego przekazano w zakresie 
profilaktyki:
- Higiena jamy ustnej - 1400 broszur,
- Uzależnień ( nikotyna, narkotyki, dopalacze), - 28 broszur, 308 ulotek,
- Chorób zakaźnych – 28 ulotek, 140 kolorowanek,
- Zatruć pokarmowych, chorób odzwierzęcych: 140 ulotek,
- Zdrowego stylu życia: 56 „Kodeksów zdrowego życia” Ponadto dla odwiedzających siedzibę PSSE 
przygotowano stoisko edukacyjno – informacyjne, w którym prowadzono poradnictwo połączone
z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych.
V. Wydział Edukacji

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, informuje, że podjął następujące działania
w zakresie ,,Bezpiecznych Ferii 2014” :

I. zorganizowanie przez podległe placówki półzimowisk i zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii od 
19.01- 30.01.2015 r. w ramach Akcji Zima 2015 : W dwudziestu placówkach:
- Publicznych Szkołach Podstawowych w Radomiu Nr 1, 2, 3, 6, 7, 9, 15, 17, 21, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 
34;
- Młodzieżowy Dom Kultury organizował wycieczki do kina, zabawy w Krainie Marzeń, wycieczkę do 
Muzeum Narodowego w Warszawie na lekcję muzealną „Muzealne przeboje”, do teatru im. St. 
Żeromskiego w Kielcach, do parku edukacyjno – rozrywkowego MIKROKOSMOS na ,,białą lekcję”
i warsztaty plastyczne, do parku edukacji i rozrywki „Farma iluzji”;
- Publiczny Ogródek Jordanowski organizował zajęcia rekreacyjno-sportowe, dyskotekę, wycieczki, 
wyjścia na basen, kręgielnię,  do kina, na skałkę wspinaczkową, do centrum zabaw dla dzieci 
FANTAZJA;
- Zespół Szkół Muzycznych organizował zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci
i młodzieży, warsztaty muzyczne dla akordeonistów, wyjście do kina, zajęcia sportowe, gry zespołowe, 
wyjścia na siłownię;
- Zespół Szkół Integracyjnych zorganizował zajęcia rekreacyjno-sportowe na terenie szkoły dla uczniów 
według stworzonego programu, zajęcia  szkółki jazdy konnej dla uczestników – zajęcia według 
stworzonego programu. Z tej formy zimowego wypoczynku w radomskich szkołach skorzystało około 
1250 dzieci w wieku od 5 do 13 lat.

W ramach półzimowisk część zajęć zorganizowanych było szkołach w następujących formach: 
warsztaty plastyczne, kulinarne, gry i zabawy świetlicowe, zabawy na świeżym powietrzu, ogniska, 
konkursy, turnieje, zajęcia rekreacyjno-sportowe. Nie zabrakło ciekawych propozycji poza terenem 
szkoły tj.: wyjścia do kina, teatru, na basen, kręgle, skałki wspinaczkowe, wycieczki autokarowe: do 
Kozienic (Wycieczki do Królewskich Źródeł, gdzie uczestnicy półzimowiska razem z panią leśnik 
przeszli ścieżką dydaktyczną, słuchając ciekawych opowieści o przyrodzie), Muzeum Wsi 
Radomskiej, Resursy Obywatelskiej, do Bałtowa, Warszawy, Teatru Powszechnego w Radomiu. 
Uczestnicy półzimowisk mieli możliwość spotkania z policjantem/strażnikiem miejskim w celu 
pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie ferii oraz:

· zapoznali się z obowiązującymi przepisami w placówce, przepisami p/pożarowymi,

· zachowaniem bezpieczeństwa w czasie zabaw i gier sportowych,

· zachowaniem bezpieczeństwa w czasie wycieczek pieszych i autokarowych,

· zasad udzielania pierwszej pomocy.

Takie spotkania pozwoliły na to, aby dzieci mogły zintegrować się w grupie, kształtować właściwe 
zachowania, nawyki i postawy. W czasie pobytu na półzimowiskach dzieci miały zapewnione trzy 
posiłki dziennie.Tradycyjnie na koniec półzimowisk w szkołach odbyły się dyskoteki przy muzyce. 
Dzieci na zakończenie półzimowiska otrzymywały dyplomy, nagrody i upominki.Minione półzimowisko 
pozwoliło uczestnikom zagospodarować wolny czas w sposób bezpieczny, wesoły, aktywny i twórczy. 
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Placówki organizujące półzimowisko złożyły stosowną dokumentację w Wydziale Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Radomiu (akces organizacji zajęć w ramach Akcji Zima 2015) oraz w Kuratorium 
Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

II. W związku z wypoczynkiem podczas ferii, organizowanym przez podległe placówki, o miejscach
i terminach zajęć poinformowano następujące instytucje: Policję, Straż Miejską, MOPS, Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny, Powiatowy Inspektorat Nadzoru  Budowlanego. Wzorem lat ubiegłych pracownik 
Wydziału Edukacji we współpracy ze Strażą Miejską przeprowadził kontrole organizacji półzimowisk oraz 
zajęć dla dzieci i młodzieży.
III. Informacje na temat placówek organizujących Akcję ZIMA 2015 w szkołach i placówkach 
oświatowych zostały przekazane do wiadomości publicznej i były dostępne na 
stronie www.radom.pl EDUKACJA/AKTUALNOŚCI.

VI. Wydział Kultury
Instytucje kultury podjęły następujące działania w zakresie „Bezpiecznych  Ferii 2015” :

W Domu Kultury „Idalin” prowadzone były pogadanki z dziećmi i młodzieżą mające na celu: 
uświadomienie i przybliżenie istniejących zagrożeń, z jakimi mogły się spotkać w trakcie zimowego 
wypoczynku, zaznajomienie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, kształcenie umiejętności 
przewidywania zagrożeń (korzystanie ze zbiorników wodnych strzeżonych i niestrzeżonych), 
pogadanki dotyczące uzależnień takich jak: nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze. Poruszona była 
również problematyka bezpiecznego poruszania się po drodze oraz prawidłowego zachowania
w kontakcie  z osobami obcymi oraz zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Przypomniane 
zostały zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz numery alarmowe służb 
ratunkowych: policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna.

Dom Kultury "Borki” posiada właściwą kadrę pedagogiczną do sprawowania opieki 
wychowawczej w trakcie prowadzonych zajęć. Liczba uczestników zajęć nie przekraczała 15 osób na 
jednego opiekuna. Uczestnikom zajęć zapewnione były bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich 
pobytu w placówce. Program zajęć otwartych był odpowiednio wcześniej opracowany i zgłoszony do 
nadrzędnej instytucji, a w czasie trwania skrupulatnie przestrzegany. Pracownicy są przeszkoleni
w zakresie BHP i p.poż. Nad właściwym jego przebiegiem sprawował nadzór Dyrektor placówki.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zajęcia odbywały się  w trzech placówkach biblioteki: filii nr 2 
(ul. Zientarskiego 1a) filii nr 6 (ul. Kusocińskiego 13) i filii nr 16 (ul. Barycka 2). Zajęcia prowadzone 
były w pomieszczeniach MBP przez doświadczonych pracowników biblioteki. W programie 
„Bezpiecznych Ferii” oprócz zabaw literackich, plastycznych, tanecznych i ruchowych, znalazły się 
również zajęcia podejmujące zagadnienia bezpieczeństwa w czasie zimowego wypoczynku czy
w czasie korzystania z internetu. Dzieci zostały także zaznajomione i zobowiązane do przestrzegania 
regulaminu zajęć.

VII. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Mimo, że Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej nie jest organizatorem ferii zimowych to  Prezydent 

Miasta Radomia zgodnie  z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r.  poz. 1118 ze zm.),  zlecił,   do realizacji organizacjom 
pozarządowych zadanie pn.  prowadzenie klubów dla dzieci i młodzieży o charakterze 
profilaktycznym. W/w. placówki organizują czas wolny dla dzieci i młodzieży  w ciągu całego  roku 
kalendarzowego. Osoby zatrudnione w ww. placówkach posiadają odpowiednie kwalifikacje do 
sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą.Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację na lata 2014-
2016 na realizację zadania  pn.  „prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze 
profilaktycznym”

1. Caritas Diecezji Radomskiej Radom, ul. Kościelna 5.

2. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” Radom ul. Reja 5/1.

3. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu Radom ul. Chrobrego 7/9.

4. Fundacja „Chcę i Mogę” Radom ul. Struga 1.

Kwota  przyznanej dotacji dla ww. podmiotów wynosi 591.000 zł.
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Ponadto  Zarządzeniem Nr 5411/2014  Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 listopada 2014r 
został ogłoszony  otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlic dla dzieci socjoterapeutycznych
i środowiskowych. Postępowanie konkursowe jest w toku.

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu, od kilku lat organizuje akcję „Ferie z Arką”, 
w których uczestniczy grupa około dwustu dzieci z terenu Radomia. Zajęcia odbyły się w dwóch 
placówkach SCM Arka, na ulicy Chrobrego 7/9 gdzie udział wzięli także dzieci i młodzież z placówki 
na Marii Gajl oraz na ulicy Plac Stare Miasto 2. W ramach akcji zorganizowano : zajęcia integracyjne, 
wyjazd edukacyjny do Nadleśnictwa Marcule, wyjście na basen, kręgielnie oraz do kina. Odbył się 
także dzień sportowy z Arką oraz bal karnawałowy. Podczas zajęć dzieci  miały zapewniony posiłek.

Ponadto Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu
w okresie ferii zimowych  tj. od 19.01.2015r. do 31.01.2015r. dokonali kontroli miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych. Skontrolowano 11 sklepów i 8 lokali gastronomicznych. Podczas kontroli  nie 
stwierdzono sprzedaży lub picia alkoholu przez  nieletnich.

VIII. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wzorem lat ubiegłych Ośrodek zajmował się wytypowaniem dzieci oraz finansowaniem kosztów 

posiłków na półkoloniach organizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe nr: 7 ,9, 15, 25,
33 i 34. Łącznie z tej formy wsparcia skorzystało 32 uczniów na łączną kwotę 1795.00 zł.
Ponadto w ramach organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych 
zorganizowano 4 zabawy dla dzieci tj:

- zabawę karnawałową w PSP Nr 19 przy ulicy Energetyków 10 przez Zespół Pracy Socjalnej nr 3 dla 38 
dzieci z bloków socjalnych  z Marii Gajl oraz Starej i Nowej Woli Gołębiowskiej;
- zabawę karnawałową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ulicy Ofiar Firleja 14 przez Zespół 
Pracy Socjalnej nr 5 we współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców z Mroza dla 160 dzieci;
- bal przebierańców w Kuźni Artystycznej przy ul. Daszyńskiego  przez Zespół Pracy Socjalnej nr 5 dla 
80 dzieci z osiedla: Gołębiów I i Akademickiego;
- zabawę karnawałową w MOK Amfiteatr przy ul. Parkowej 1 przez Zespół Pracy Socjalnej nr 6 dla 50 
dzieci z osiedla Obozisko i Kaptur;
- Zespół Pracy Socjalnej Nr 9 zorganizował wyjście 12 dzieci  na Turniej Tańca w MDK przy
ul. Słowackiego 17.
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Załącznik nr 2

Sprawozdanie z zrealizowanych  działań przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta 
Radomia w zakresie realizacji problematyki „Bezpieczne Wakacje 2015”

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia na swoim posiedzeniu w dniu 8 września  
2015 roku  omówiła  problematykę zrealizowanych działań przez w/w Komisję w zakresie  realizacji 
tematyki zadań dotyczących  „Bezpiecznych Wakacji  2015”. W celu realizacji tej problematyki zostały 
podjęte przez n/w podmioty następujące działania profilaktyczno-prewencyjne;

I. Komenda Miejska Policji
Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeprowadzili następujące działania profilaktyczne 

zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

1. Działania kontrolne przeprowadzone dla bezpieczeństwa;
Policjanci przeprowadzili spotkania profilaktyczne z dziećmi wypoczywającymi na koloniach

i obozach, w trakcie których omówili zasady bezpiecznego wypoczynku, a także przeprowadzili 
konkursy z wiedzy o bezpieczeństwie. W spotkaniach tych uczestniczył także przewodnik  psa 
służbowego, który przeprowadził pokaz tresury. Dokonywali kontroli miejsc gromadzenia się 
młodzieży mogącej spożywać alkohol i środki odurzające. Kontrolowali miejsca sprzedaży
i podawania alkoholu pod kątem egzekwowania przez przedsiębiorców przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ujawniania nieletnich 
spożywających alkohol. Prowadzili kontrole kąpielisk pod kątem przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa oraz zapewnienia ładu i porządku publicznego. Na teren MOSiR „Borki” codziennie 
kierowany był patrol rowerowy. Ponadto policjanci KMP w Radomiu  w okresie wakacji nawiązali 
dodatkową współpracę ze Strażą leśną w zakresie kontroli tzw.” dzikich kąpielisk”. Policjanci w trakcie 
pełnienia służby dokonywali sprawdzeń pod kątem zjawiska wykorzystywania dzieci do żebractwa
w okresie wakacyjnym. Na bieżąco podczas wakacji policjanci KMP w Radomiu przesyłali informacje 
dotyczące bezpieczeństwa za pomocą komunikatora SI SMS. Nasilili kontrole pojazdów, zwłaszcza 
przewożących dzieci i młodzież, a w czasie nasilonego ruchu turystycznego na najbardziej 
uczęszczane trasy kierowane były dodatkowe patrole ruchu drogowego. Zwiększona liczba patroli 
policyjnych kierowana była w okolice i na tereny dworców PKP i PKS, których zadaniem było 
zadbanie o bezpieczeństwo podróżujących. Dzielnicowi w swoich rejonach służbowych nawiązali 
kontakt  z organizatorami wypoczynku letniego, gdzie również sprawdzali poziom bezpieczeństwa.

„Niechronieni” – podstawowym celem tej akcji jest poprawa bezpieczeństwa
w ruchu drogowym i ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu 
(piesi, rowerzyści, motocykliści osoby poruszające się na skuterach). W ramach w/w akcji zostało 
przeprowadzonych 20 działań 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 na bieżąco przeprowadzali działania pod kryptonimem „Alkohol i Narkotyki” .

„Prędkość”, „Pirat-Stop” – podstawowym celem akcji jest zminimalizowanie ilości zdarzeń 
drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość poprzez wyegzekwowanie przestrzegania 
obowiązujących w tym zakresie przepisów, a  tym samym wpłynięcie na poprawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego. Ponadto dodatkowym celem tych akcji jest
wywołanie w społeczeństwie powszechnej dezaprobaty wobec kierujących przekraczających 
dozwoloną prędkość. Szczególną uwagą objęte jest propagowanie akcji w środkach masowego 
przekazu.W związku z w/w założeniami policjanci przeprowadzili 30 działań.

„Pasy” - celem akcji jest rozpowszechnieni korzystania z pasów bezpieczeństwa  podczas jazdy, 
gdzie  można w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko odniesienia śmiertelnych lub poważnych 
obrażeń. Szacuje się, że urządzenia ochronne, takie jak pasy bezpieczeństwa, poduszki, foteliki dla 
dzieci, zmniejszają ryzyko utraty życia w wyniku wypadku drogowego o 50%. Największą 
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skuteczność przedsięwzięć w zakresie egzekwowania obowiązujących przepisów prawa można 
osiągnąć łącząc działania policyjne z kampanią informacyjną uświadamiającą społeczeństwo 
zarówno o występujących zagrożeniach w uchu drogowym, jak i celowości prowadzonych działań 
kontrolnych. W związku z w/w założeniami policjanci przeprowadzili 19 działań pod kryptonimem 
„Pasy’.

„Truck”, „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, obliguje policjantów ruchu drogowego do podejmowania zdecydowanych
działań w celu ograniczenia tego negatywnego zjawiska. Kierowcy pojazdów przewożąc pasażerów 
naruszają podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tj.: przekraczanie dopuszczalnej 
prędkości jazdy, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, przekraczanie 
czasu prowadzenia pojazdów. Nieuczciwa konkurencja, pogoń za zyskiem oraz lekceważenie 
podstawowych zasad i norm społecznych, przyczynia się niejednokrotnie do zacierania granic 
rozsądku przez osoby zajmujące się działalnością gospodarczą w zakresie  wykonywania transportu 
drogowego osób. W ramach w/w akcji zostało przeprowadzonych 20 działań. Ponadto w trakcie 
trwania wakacji policjanci WRD KMP w Radomiu w każdy poniedziałek przy ul. Mierzejewskiego 
dokonywali kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek.

„ADR” - działania mające na celu kontrolę sposobu przewożenia ładunków niebezpiecznych
-2 działania

„Tacho-Spid” - działania mające na celu kontrolę czasu pracy kierowców-12 działań.

Ponadto w dniach 14-16 oraz 28-30 sierpnia policjanci przeprowadzili akcje „Bezpieczny weekend”.

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. Kolejną akcją promującą bezpieczeństwo to system SISMS. 
Policjanci KMP w Radomiu informowali mieszkańców o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i akcjach 
profilaktycznych. Korzystanie z aplikacji jest darmowe i bardzo proste. Aplikacja jest całkowicie 
darmowa. Informacje o powyższym przedsięwzięciu można znaleźć na plakatach znajdujących się na 
terenie miasta, oraz lokalnych mediach jak również na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu i Urzędu Miasta w Radomiu. W trakcie wakacji policjanci KMP w Radomiu przesyłali 
informacje dotyczące bezpieczeństwa za pomocą właśnie komunikatora SI SMS. 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. O właściwym zabezpieczeniu mienia dzielnicowi informowali 
także właścicieli pojazdów, zalecali każdorazowe zamykanie okien, zainstalowanie dodatkowych 
alarmów oraz informowali, że w zaparkowanych pojazdach nie należy zostawiać wartościowych 
przedmiotów.

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. 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.
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Podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży policjanci przekazywali książeczki dotyczące 
zasad bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie „Bezpieczna Woda”. Książeczki 
zawierały ABC pierwszej pomocy przedmedycznej, numery alarmowe oraz zasady kąpieli.

4. Inicjatywy podejmowane wspólnie z lokalnymi mediami celem rozpropagowania prowadzonych 
działań skierowanych na zapewnienie bezpiecznego letniego wypoczynku (w tym propagowanie 
nowoczesnych zabezpieczeń technicznych oraz przedsięwzięć mających na celu ograniczenie 
kradzieży i włamań);

Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacji policjanci KMP
w Radomiu opracowali informacje radiowe zawierające porady i zasady, którymi należy kierować się 
podczas urlopu. Dotyczyły one bezpiecznej podróży, zabezpieczenia mieszkań i bagażu, prac 
polowych, bezpiecznych kąpieli, szkodliwości używek, ucieczek z domu.  Informacje  emitowane były  
w trakcie  wakacji. Na każdym spotkaniu z mieszkańcami oraz w informacjach podawanych przez 
Rzecznika KMP w Radomiu informowano gdzie? i w jakich godzinach? będą przeprowadzane 
kontrole stanu technicznego autokarów przewożących dzieci na wakacje oraz stanu trzeźwości 
kierujących. Do jednych z podstawowych zadań Policji należy inicjowanie działań o tematyce 
bezpieczeństwa i tak od  maja trwa akcja „Jestem widoczny”, która polega na oznakowaniu w sposób 
widoczny rowerów przy pomocy engrawerów, w tym przekazanych przez Stowarzyszenie 
"Bezpieczne Miasto". Znakowanie rowerów odbywa się w każdy czwartek od 10.00
do12.00 w budynku KMP w Radomiu, od 14.00-18.00 przy Radomskim Klubie Środowisk Twórczych   
i Galerii Łaźnia oraz na festynach, imprezach plenerowych oraz akcjach
zorganizowanych w szkołach.

Przeprowadzono akcję informacyjną z zakresu bezpiecznych zachowań dla turystów 
zagranicznych. Na dworcach PKP i PKS oraz w Punkcie Informacji Turystycznej umieszczono 
informacje nt. Telefonu Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. Przekazano również materiały 
informacyjne opracowane w kilku językach dot. bezpiecznej podróży i bezpieczeństwa osobistego.

Podczas trwania wakacji podjęto współpracę z lokalnymi mediami dotyczącą bezpieczeństwa. 
Celem audycji było zapobieganie zjawiskom patologicznym oraz  działaniem edukacyjnym 
propagującym bezpieczne zachowania podczas wakacji, jak też propagowanie nowoczesnych 
zabezpieczeń technicznych. W trakcie audycji informowano między innymi o bezpieczeństwie osób 
starszych a także o bezpieczeństwie podczas korzystania z akwenów wodnych.

I. Ilość dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku, w tym:
Policjanci uczestniczący w spotkaniach nie mają  dokładnych informacji co do liczby uczestników 

zorganizowanego wypoczynku.

II. Krótka charakterystyka wspólnych działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa
w okresie letnim:
1. przykłady inicjatyw i współpracy prowadzonej z jednostkami administracji zespolonej i innymi 
instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w okresie wypoczynku letniego:
Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu wraz z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej oraz pracownikami Wydziału Edukacji UM w Radomiu na bieżąco kontrolowali 
miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Prowadzone były wspólne spotkania
z uczestnikami półkolonii i obozów. Ponadto dzielnicowi zostali zobligowani do nawiązania kontaktu ze 
wszystkimi organizatorami wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kontroli takich miejsc w celu 
ujawnienia wszelkich nieprawidłowości w zakresie m.in. zabezpieczenia technicznego, 
przeciwpożarowego, sanitarnego, przy współpracy z odpowiednimi służbami oraz pod kątem 
zapobiegania kradzieży mienia na szkodę osób wypoczywających -27 kontroli.

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie trwania wakacji policjanci KMP w Radomiu 
we współpracy z SM przeprowadzali  wspólne działania z naciskiem na kontrole placówek 
handlowych pod kątem sprzedaży nieletnim alkoholu i papierosów, miejsc gromadzenia się osób 
zażywających środki odurzające i spożywających alkohol, dworca autobusowego i kolejowego, 
przystanków komunikacji miejskiej oraz w środkach komunikacji kolejowej. Dzielnicowi, jako policjanci 
pierwszego kontaktu, przede wszystkim w trakcie służby obchodowej realizują zadania związane
z identyfikacją lokalnych problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Dzięki współpracy z przedstawicielami centrów Aktywności Lokalnej, MOPS, spółdzielni 
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mieszkaniowych oraz placówek oświatowych policjanci mają stały kontakt z lokalną społecznością 
oraz znane są im lokalne potrzeby. Ponadto  uczestniczyli w swoich rejonach służbowych w festynach 
i imprezach plenerowych, gdzie promowali akcję „Czujny sąsiad” oraz „Poznaj swojego 
dzielnicowego”. W ramach prowadzonego Festiwalu  „Kameralne Lato” , które promuje filmy offowe, 
amatorskie, stworzone przez reżyserów w nurcie kina niezależnego radomscy policjanci wspólnie
z ekipą filmowców nagrywali materiał filmowy promujący bezpieczeństwo między innymi nad wodą. 
Mając na uwadze czas wakacyjnego rozluźnienia młodzi ludzie bardzo często mają styczność
z grupami z różnych środowisk. Radomscy policjanci chcąc wyjść naprzeciw młodym ludziom poprzez 
uświadomienia nawiązali współpracę  z Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. Pozyskane 
materiały rozpowszechniane były na spotkaniach  z  młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Policjanci 
kontrolowali obszary wodne nie dopuszczając do kąpieli w miejscach niedozwolonych szczególnie 
osób nieletnich, przebywających bez opieki osób dorosłych oraz niedopuszczaniu do zakłóceń 
spokoju i porządku publicznego.

2. przykłady inicjatyw i współpracy z harcerstwem, organizacjami społecznymi, kościołami na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa w okresie wypoczynku letniego;

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w dniu 1 lipca wspólnie
z Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym 
przygotowali dla najmłodszych spotkanie pod nazwą „Bezpieczne wakacje w mieście ” całość odbyła 
się nad zalewem na Borkach. W akcji dotyczącej bezpiecznych wakacji nad wodą wzięły udział dzieci 
spędzające wakacyjny czas w mieście na zorganizowanych półkoloniach. Na uczestników spotkania 
czekało mnóstwo atrakcji. Przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
opowiadali jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk i jak bezpiecznie wchodzić do wody. Pokazywali 
także sprzęt wykorzystywany w ich pracy. W trakcie spotkania odbył się również pokaz 
specjalistycznej grupy ratownictwa wodno nurkowego radomskich strażaków. Strażnicy miejscy 
prezentowali miasteczko ruchu drogowego dla dzieci oraz eko patrol. Policjanci przygotowali m.in. 
pokaz tresury psów policyjnych, a technicy kryminalistyki opowiadali o specyfice swojej pracy. 
Policjanci WP KMP w Radomiu  podczas akcji tłumaczyli najmłodszym mieszkańcom naszego miasta 
jak ważne jest bezpieczeństwo podczas wakacji. Uczyli dzieci jak mają zachowywać się nad
wodą, o bezpiecznym korzystaniu z wody, a także o kontaktach z obcymi osobami. Po zajęciach 
teoretycznych wszystkie dzieci pod opieką i czujnym okiem ratowników oraz policjantów mogli 
skorzystać ze sprzętu wodnego, m.in. pływały łódką, kajakiem oraz skuterem wodnym. Spotkanie 
było pierwszą letnią lekcją rozpoczynającą „Bezpieczne Wakacje 2015”. Funkcjonariusze KMP
w Radomiu aktywnie uczestniczą w inicjatywach mających na celu zapewnienie bezpiecznego 
spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, które z różnych powodów nie wyjechały na wakacje 
poprzez współpracę ze świetlicami środowiskowymi i innymi placówkami organizującymi letni 
wypoczynek dzieci i młodzieży. W trakcie spotkań poruszano temat dzieci i młodzieży sprawiających 
problemy wychowawcze jak i tematykę  związaną z poczuciem bezpieczeństwa. Dzieci i młodzież,
z którymi policjanci spotykają się w trakcie realizacji poszczególnych programów, niejednokrotnie po 
raz pierwszy mają bezpośredni kontakt z umundurowanym policjantem. W trakcie takiego spotkania 
funkcjonariusze mają możliwość wpłynięcia, na jeszcze nie do końca określony, światopogląd, 
młodego człowieka i wykreowanie właściwego wizerunku policjanta – przyjaciela. To, w jaki sposób 
najmłodsi obywatele postrzegać będą funkcjonariuszy policji, niewątpliwie zaowocuje w przyszłości,
a wiedza na temat odpowiedzialności za popełnianie czynów zabronionych  z pewnością skłoni do 
rozwagi. Prowadzone  działania edukacyjne przybierają  różne formy. W trakcie wakacji  każde 
spotkanie z dziećmi wzbogacone o konkurs profilaktyczno-edukacyjny  z zakresu wiedzy
o bezpieczeństwie. Wolontariusze prowadzący świetlicę  w Maziarzach Starych zorganizowali 
spotkanie wypoczywających dzieci z policjantami WP Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz 
przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Funkcjonariusze opowiadali
o bezpieczeństwie podczas wakacji i rozsądnym poruszaniu się po drogach. Przestrzegali przed 
zabawami  w miejscach niedozwolonych i właściwym zachowaniu wobec dorosłych. Przypominali 
dzieciom o korzystaniu z elementów odblaskowych, kiedy na dworze jest już ciemno. Dzieci z uwagą 
wysłuchały rad i wskazówek przekazanych przez funkcjonariuszy. Na zakończenie spotkania 
funkcjonariusze przeprowadzili konkurs na temat bezpieczeństwa, gdzie każde dziecko otrzymało 
upominek przypominający lekcje bezpieczeństwa.W ramach  prowadzonej kampanii społecznej 
,,Moja wiedza, moje bezpieczeństwo” wraz z Organizatorami Społeczności Lokalnej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w dniu 26 sierpnia 2015 roku nad zalew Borki 
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zorganizowany został festyn dla dzieci połączony z turniejem piłkarskim dzikich drużyn ,,Podwórka 
2015”, którego jednym z tematów było bezpieczeństwo dzieci oraz zagrożenia wynikające
z zażywania środków odurzających jak i dopalaczy.

W dniu 7 lipca w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „ ARKA”  w Radomiu odbyło się 
kolejne spotkanie  w ramach prowadzonej od czerwca 2014 roku kampanii pn. „Mazowiecka 
akademia seniora". Najwięcej uwagi poświęcono  oszustwom na jakie są narażone osoby starsze, 
szczególnie te samotne. Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Radomiu wyjaśniali 
seniorom jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu  i w mieście oraz omówiono przestępstwa, 
których ofiarami najczęściej się stają. Przypomniano zebranym jak należy się zachować, aby nie paść 
ofiarą złodziei, oszustów, fałszywych „wnuczków” oraz nieuczciwych domokrążców. Przestrzegano 
także przed zakupowymi okazjami. Zasada ograniczonego zaufania do nieznajomych obowiązuje nie 
tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku 
rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy
w trudnej sytuacji. Najczęściej są to osoby starsze, choć takich „naiwnych” nie brakuje i wśród 
młodych. Przestępcy oszukują starsze, zazwyczaj samotnie mieszkające osoby i bezwzględnie 
okradają z oszczędności całego życia. Żerują na ludzkiej życzliwości i dobroduszności. Wychodząc 
na przeciw tym problemom zorganizowano właśnie takie spotkanie. Zgromadzeni chętnie dzielili się 
swoimi doświadczeniami i żywo reagowali na przekazane informacje. Na koniec wszyscy uczestnicy 
prelekcji otrzymali poradniki pn. „Rodzina bez przemocy i wolna od uzależnień” opracowane przez 
funkcjonariuszy WP KMP.

Policjanci WP KMP w Radomiu w dniu 12 lipca włączyli się w akcję "Gramy dla Nadii". W akcję 
włączył się m.in. Prezydent Radomia, a także przedstawiciele służb mundurowych. Festyn został 
zorganizowany na terenie przy kręgielni i klubie fitness Platinium przy ulicy Biznesowej. Piknik 
rodzinny połączony był ze z licytacją przedmiotów oraz zbieraniem datków od darczyńców, które 
zostały przekazane na leczenie czteroletniej Nadii, która urodziła się jako wcześniak z wrodzonym 
niedorozwojem bliższego końca kości udowej. Jej nóżka niestety nie rośnie, a to uniemożliwia jej 
prawidłowy rozwój, a koszt operacji to kwota około 2 miliony złotych. Policjanci WP KMP wzięli udział 
w pikniku prezentując sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie oraz zagrali
w charytatywnej grze w kręgle z której całkowity dochód został przekazany na leczenie Nadii.

Policjanci WP KMP w Radomiu w dniach 14 – 15 sierpnia włączyli się w akcję „Siła w precyzji. Siła 
w pomaganiu.” Dochód z akcji charytatywnej, w którą włączyli  się przedstawiciele m.in. władz 
parlamentarnych i samorządowych przeznaczony został na dzieci objętych pieczą zastępczą." Nie 
mogło tam zabraknąć policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Festyn został 
zorganizowany na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  nad Zalewem „Borki”. Piknik 
rodzinny połączony był z koncertami charytatywnymi. W trakcie festynu policjanci WP KMP
w Radomiu wszystkim uczestnikom przekazywali niezbędną wiedzę dotycząca bezpieczeństwa. 
Ponadto w zaprezentowano wystawę sprzętu miedzy innymi zaprezentowano symulator jazdy 
motorem, wszyscy chętni mogli również oznakować swój rowery. Policjanci WP
KMP w Radomiu  w dniu 29 sierpnia Policjanci z Komendy Miejskiej Policji
w Radomiu wspólnie z supermarketem Real w Radomiu  w dniu 29 sierpnia zorganizowali festyn pod 
hasłem „Bezpieczny powrót do szkoły” mający na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa przed 
powrotem do szkoły. Funkcjonariusze przygotowali dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji oraz 
konkursów. Każdy odwiedzający policyjne stoisko otrzymał odblaski oraz mógł skorzystać
z rowerowego toru przeszkód oraz z symulatora jazdy motorowerem. W trakcie trwania festynu każdy 
odwiedzający sklep rowerem mógł oznakować swój rower. Policjanci przypominali o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa, a szczególnie dużo uwagi poświęcali maluchom, które rozpoczynają 
naukę. Tłumaczyli m.in. jak ważne dla bezpieczeństwa jest noszenie elementów odblaskowych
i zachowanie wobec osób obcych. Ponadto funkcjonariusze prezentowali założenia kampanii
„Dopalacze kradną życie” promując materiały opracowane na potrzeby kampanii. Policjanci 
przestrzegali przed zażywaniem środków odurzających przedstawiając konsekwencje prawne jakie 
mogą spotkać osoby posiadające i używające takie środki.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego wszyscy policjanci otrzymali Polecenia dotyczące 
zabezpieczenia terenów przyszkolnych, aby uniknąć niepożądanych zdarzeń z udziałem dzieci
i młodzieży oraz zainicjowanie i podjęcie działań profilaktyczno- prewencyjnych, zmierzających do 
zapewnienia bezpiecznego rozpoczęcia roku na terenie działania KMP Radom.
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Przedstawienie najistotniejszych problemów występujących na terenie powiatu podczas 
prowadzonych działań dla bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Jednym z problemów podczas trwania wakacji w powiecie była mała liczba dzieci przebywających 
poza miejscem zamieszkania. Większość dzieci w powiecie spędza wakacje przy pracach polowych, 
w związku z tym policjanci już od wiosny starali się przypominać na spotkaniach z dziećmi
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy parach polowych w trakcie wakacji. Kolejnym 
problemem dotyczącym bezpieczeństwa w czasie wakacji są kradzieże, wybryki chuligańskie, 
spożywanie alkoholu w  miejscu niedozwolonym, sprawcy czynów karalnych będący po spożyciu 
alkoholu. Okres wakacji i dużo czasu wolnego, sprzyjał młodzieży do różnego rodzaju wyjazdów na 
dyskoteki, ogniska, itp. przy użyciu własnych samochodów  i motocykli. Chęć pokazania się
w towarzystwie oraz zaprezentowanie co raz to nowszych i mocniejszych pojazdów skłania 
młodocianych kierowców do popisów rajdowych, nie zawsze zgodnych z obowiązującymi normami 
prawa.

W trakcie trwania akcji „Bezpieczne Wakacje 2015” na terenie działania KMP w Radomiu nie 
odnotowano zjawiska wykorzystywania dzieci do żebractwa w okresie wakacyjnym.

II. Straż Miejska
Podczas tegorocznych wakacji funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu podjęli szereg działań 

profilaktycznych przeprowadzili wspólne działania: z pracownikiem Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego skontrolowali półkolonie w ramach akcji „Lato 2015” organizowane w placówkach 
szkolnych i kulturalnych. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do Wydziału 
Edukacji.

Samodzielnie przeprowadzili:

- 92 kontrole placówek szkolnych na terenie miasta Radomia;
- 68 kontrole MOSiR Borki, parków miejskich i osiedlowych;
- 27 kontroli terenów bezpośrednio przyległych do budynków basenów miejskich i Galerii Słonecznej;
- 54 kontrole dzikich kąpielisk.

Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 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 wyniku 
podjętych czynności uczestniczyli:

- w pogadankach w klasach szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat ogólnie pojętego 
bezpieczeństwa – 69 w tym z użyciem miasteczka ruchu drogowego w 55 klasach 0-3 szkół 
podstawowych;
-w 36 zespołach interdyscyplinarnych zorganizowanych w placówkach gimnazjalnych. Na spotkaniach
z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze (154 uczniów) poruszali następujące zagadnienia:
- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia;
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu;
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego;
- kontaktu za osobami nieznajomymi;
- kontaktu z używkami (narkotyki, dopalacze, nikotyna, środki psychotropowe, alkohol).

W ramach służby w okresie wakacyjnym Straż Miejska nie spotkała się ze zjawiskiem 
wykorzystywania dzieci do żebractwa.

III. Straż Pożarna
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu informuje, że wzorem lat ubiegłych 

wdrożono działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób wypoczywających na 
terenie miasta Radom i powiatu radomskiego. W okresie poprzedzającym wakacje w instytucjach, 
które zgłosiły organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży przeprowadzano czynności 
kontrolno - rozpoznawcze.W sumie skontrolowano 2 placówki ubiegające się o opinię dotyczącą 
bezpieczeństwa pożarowego w podległych obiektach. Jednostki ratowniczo – gaśnicze podległe 
Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu przyjmowały liczne wycieczki dzieci, podczas których 
uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z charakterem pracy strażaka oraz z zasadami 
bezpiecznego wypoczynku. Wg szacunków liczba zwiedzających niekiedy przekraczała 150 dzieci 
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tygodniowo. Podczas całego okresu wakacyjnego prowadzono szereg działań edukacyjno- 
informacyjnych podczas środowiskowych i półkolonijnych spotkań. Na bieżąco Komenda Miejska 
PSP brała udział w organizowanych przez inne instytucje, podmioty, samorządy, parafie
i społeczności lokalne festynach rodzinnych na terenie miasta i powiatu, na których obok pokazów 
sprzętu pożarniczego przekazywane były informacje edukacyjne przybliżające zasady bezpiecznego 
wypoczynku. Podczas spotkań poruszano również tematykę związaną z wykorzystywaniem dzieci do 
żebractwa. Wybrane działania prewencyjne w zakresie poprawy szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa osób (dorosłych, dzieci i młodzieży) wypoczywających podczas wakacji to m. in.:

- „Z mundurem za pan brat” festyn dla dzieci zorganizowany wspólnie z Komendą Miejską Policji na 
terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Nr 4 w Pionkach. Podczas imprezy najmłodsi mogli 
zapoznać się z pracą mundurowych oraz jak bezpiecznie zachowywać się podczas wakacji. W festynie 
udział wzięli również przedstawiciele innych instytucji m. in. WOPR, Służba Więzienna, Straż Graniczna, 
Lasy Państwowe, Sanepid oraz Pogotowie Ratunkowe.
- „Bezpieczne wakacje – bezpieczna kąpiel” - akcja propagandowa przeprowadzona na
kąpielisku w Domaniowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz 
Środowiskowym Lekarskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, podczas akcji 
przekazywano zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
- „IX Piknik strażacki” zorganizowany wspólnie z Echem Dnia nad zalewem Borki. Ideą imprezy było 
promowanie bezpieczeństwa dla całych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. W pikniku udział 
również wzięły m. in.: Komenda Miejska Policja, Straż Miejska oraz Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej,
- "Bezpieczne wakacje" akcja przeprowadzona wspólnie z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, 
WOPR, Pogotowiem Ratunkowym oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na terenie zalewu 
MOSiR na Borkach skierowana dla dzieci ze zorganizowanego wypoczynku na terenie miasta Radom. 
W trakcie spotkania zaprezentowano pokaz ratownictwa wodno - nurkowego, poinstruowano dzieci jak 
zachować się gdy ktoś wpadnie do wody oraz jak zachować się, gdy jesteśmy świadkami takiego 
zdarzenia,
- Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego „RADOM 5” nad zalewem Borki
w Radomiu oraz nad Stawem Górnym w Pionkach w czasie prowadzonych ćwiczeń strażacy udzielali 
podstawowych informacji na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz zasad bezpiecznego 
kąpania się, jak również udzielania pierwszej pomocy medycznej podczas niebezpiecznych zdarzeń nad 
wodą.

Ponadto przekazywane były bieżące informacje Oficera 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, rozlewiskach rzek i innych zbiornikach wodnych oraz
w lasach.

IV. Powiatowy Inspektor Sanitarny
Akcja  „Bezpieczne Wakacje 2015” została zainicjowana już 19 czerwca 2015 r. podczas pikniku

w Domaniowie pt „Bezpieczna Kąpiel”, którego głównym organizatorem była Komenda Wojewódzka 
Policji z siedzibą  w Radomiu. W imprezie wzięła udział Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia PSSE, która zorganizowała punkt edukacyjno – informacyjny oraz rozdawnictwo materiałów 
edukacyjnych na temat podstawowych zasad higieny, zdrowego odżywiania, bezpiecznego opalania, 
chorób odzwierzęcych oraz zatruć pokarmowych. W pikniku uczestniczyło około 1200 osób. Ze 
zorganizowanych form wypoczynku w okresie wakacyjnym skorzystało 1494 dzieci i młodzieży 
powiatu radomskiego.Funkcjonowały 43 turnusy letniego wypoczynku: obozy pod namiotami
- 1 turnus, półkolonie-w miejscu zamieszkania - 42 turnusy. Nie stwierdzono funkcjonowania 
tzw.dzikich placówek. Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 38 kontroli, 
prowadzone były kompleksowo.W 11 kontrolach uczestniczyli  przedstawiciele Sekcji Nadzoru 
Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków. 14 kontroli przeprowadzono wspólnie z Sekcją 
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 
uczestniczyli w czterech działaniach kontrolnych.

W czasie prowadzonych kontroli pracownicy Sekcji  Higieny Dzieci i Młodzieży szczególną uwagę 
zwracali na odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne i techniczne placówek:
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· Odpowiednie warunki pobytu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego 
pomieszczeń i otoczenia.

· Wystarczającą ilość bieżącej ciepłej i zimnej wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym.

· Właściwe urządzenia do gromadzenia odpadów i odprowadzenia ścieków.

· Właściwy stan techniczny urządzeń do uprawiania sportu  i rekreacji.

W placówkach limit miejsc nie został przekroczony. Standardy dostępności do urządzeń 
sanitarnych zostały zachowane. Stan zdrowia uczestników wypoczynku był dobry. Chorób, wypadków 
oraz zatruć pokarmowych nie odnotowano. W jednym przypadku,  w półkolonii zorganizowanej  przez 
Szkółkę Piłkarską „Talencik” odnotowano złamanie ręki. Uczestnikowi udzielono pomocy lekarskiej.

W tracie trwania letniego wypoczynku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu nie 
wydawał decyzji dotyczących uchybień i nieprawidłowości. Mandatów karnych nie nałożono. 
Organizatorzy letniego wypoczynku przestrzegali zasad higieny zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.Celem propagowania prowadzonych działań, skierowanych na zapewnienie bezpiecznego 
letniego wypoczynku, prowadzona była współpraca z lokalnymi mediami za pośrednictwem rzecznika 
prasowego stacji. Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej w okresie trwania wakacji wydała 11 
postanowień na organizowanie imprez masowych.Organizatorzy przestrzegali wymagań zawartych
w ustawie z dnia 20 marca 2009 r.o bezpieczeństwie imprez masowych. Obiekty sportowe 
kontrolowane były zgodnie z harmonogramem. Potwierdzono ich utrzymanie w dobrym stanie 
sanitarno– technicznym i higienicznym.

Miejsca wykorzystywane do kąpieli.

- „Borki” od ul. Krasickiego 53 w Radomiu – przeprowadzono 3 kontrole sanitarne, dokonano 1 poboru 
próbek wody do badania przed sezonem,
- „Borki” od ul. Bulwarowej w Radomiu – przeprowadzono 3 kontrole sanitarne, dokonano 1 poboru wody 
do badania przed sezonem.

Od dnia 15 lipca 2015 r. w/w kąpieliska zostały wyłączone z użytkowania ze względu na zakwity 
sinic, obecność piany oraz nieakceptowaną barwę wody. Z uwagi na powyższą sytuację organizator 
kąpielisk zawiesił harmonogram poboru próbek wody. Przez cały okres trwania wakacji w tych 
miejscach funkcjonował ośrodek z  wydzielonym zapleczem sanitarno – administracyjnym, 
gastronomicznym oraz placem zabaw dla dzieci.

W ciągu trwania sezonu wydano 8 komunikatów o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do 
kąpieli.
Na terenie Radomia funkcjonuje 5 basenów kąpielowych. Są one czynne przez cały rok,
z zaplanowaną raz w roku przerwą techniczną. Baseny zasilane są wodą wodociągową krążącą
w obiegu zamkniętym.Woda poddawana jest procesowi uzdatniania i dezynfekcji. Od 2011 r. woda
w basenach badana jest na zlecenie właściciela obiektu.W okresie wakacji 1 basen rehabilitacyjny 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Radomiu przy ul. Struga 86 z uwagi na przerwę wakacyjną był nieczynny. W trzech obiektach;

- Pływalni „ORKA” ul. Młynarska 17,
- Pływalni „DELFIN” ul. Piastowska 17
- „NEPTUN” ul. Wyścigowa 49

w okresie wakacji zaobserwowano wystąpienie gronkowców koagulazo – dodatnich. Po 
natychmiastowych działaniach naprawczych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu 
w/w przekroczenia zostały wyeliminowane. Ponownie przebadane próbki wody nie budziły 
zastrzeżeń. Kontrole sanitarne przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem oraz w ramach 
interwencji mieszkańców.

Transport publiczny

Autobusy i pociągi zostały skontrolowane przed rozpoczęciem sezonu letniego.Wszystkie 
skontrolowane środki transportu wyposażone są w pojemniki na odpady komunalne, utrzymane 
czysto.W toaletach pociągów zapewniona woda, środki higieniczne, pojemniki na odpady. Po kontroli 
sanitarnej dworca PKS w Radomiu wydano decyzję na zapewnienie właściwego stanu sanitarno – 
technicznego pomieszczeń dla podróżnych i kierowców oraz poprawę nawierzchni przy stanowiskach 
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autobusowych. W br. nie zgłaszano prośby o udział w kontrolach  sanitarnych samochodów 
przewożących dzieci i młodzież na miejsca wypoczynku.

Piaskownice i place zabaw dla dzieci.

Kontrole piaskownic i placów zabaw dla dzieci prowadzono w ciągu trwania całego sezonu 
letniego. Skontrolowano 110 piaskownic. Piasek w nich został wymieniony przed sezonem
i uzupełniany lub wymieniany w razie potrzeby. Piaskownice położone są w większości na placach 
zabaw. Część jest ogrodzona. Urządzenia zabawowe i piaskownice w dobrym stanie sanitarnym.
Kontrole sanitarne przeprowadzono również w stacjonarnych szaletach ogólnodostępnych i kabinach 
typu TOI – TOI usytuowanych na terenie Radomia. Środki higieniczne były zapewnione, stan 
sanitarny nie budził zastrzeżeń. Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków 
w okresie trwania wakacji przeprowadziła kontrole sanitarne w 14 placówkach z pełnym 
wyżywieniem. Podczas kontroli stwierdzono że:

1. Żywienie dzieci i młodzieży przebiegało z zachowaniem warunków gwarantujących bezpieczeństwo 
żywienia i żywości. W produkcji i na zapasie magazynowym nie stwierdzono środków spożywczych po 
upływie terminu przydatności do spożycia lub dacie minimalnej trwałości.

2. Jadłospisy były urozmaicone. Potrawy nie powtarzały się posiłki zróżnicowane pod względem barwy, 
smaku i zapachu.

3. Stan sanitarny i higieniczny bieżący zachowany.

4. W 1 placówce stwierdzono niewłaściwy stan sanitarno techniczny ścian, który został usunięty co 
potwierdziła kontrola sprawdzająca.

Przez okres trwania Wakacji 2015 nie odnotowano żadnych ognisk zbiorowego zatrucia 
pokarmowego. Z kolei Sekcja Nadzoru Higieny Pracy wspólnie z Policją w okresie wakacyjnym 
dokonała 15 kontroli podmiotów gospodarczych podejrzanych o wprowadzanie do obrotu środków 
zastępczych tzw. dopalaczy. W wyniku tych działań zabezpieczono 916 sztuk podejrzanych 
produktów. Intensywną działalność edukacyjną i instruktażową w okresie trwania „Bezpiecznych 
Wakacji 2015” prowadziła Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia” Objęła ona:
- wizytowanie placówek zorganizowanego wypoczynku letniego oraz placówek z których ofert 
korzystali mieszkańcy miasta i powiatu,

- współpracę w powyższym zakresie z pracownikami Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w PSSE,
- prowadzenie materiałów akcydensowych,
- popularyzację na stronie internetowej istotnych informacji związanych z bezpieczeństwem podczas 
wakacji.

Podczas wakacji w ramach działań profilaktycznych podjętych przez Sekcję OZ i PZ w obiektach 
zapewniających zorganizowany wypoczynek letni dzieci i młodzieży przeprowadzono 34 instruktaże
w zakresie profilaktyki: antytytoniowej, narkotyków/dopalaczy, bezpiecznego korzystania z akwenów 
wodnych, meningokoków, salmonellozy, toksokarozy, bąblowicy, chorób odkleszczowych, wszawicy, 
zatruć pokarmowych, HIV/AIDS oraz promocji wysokiej jakości bezpiecznych dla konsumentów 
produktów rolno – spożywczych i zasad żywienia. Łącznie przeprowadzono 34 wizytacje w: 23 
Publicznych Szkołach Podstawowych, 3 Zespołach Szkół, 2 Liceach Ogólnokształcących,
1 Młodzieżowym Domu Kultury,1 Aquaparku,1 Muzeum Wsi Radomskiej,1 Firmie  Edukacyjno 
Szkoleniowej „ART. HOUSE”, 1 Ogródku Jordanowskim, 1 Punkcie Przedszkolnym „Wesoła 
Karuzela”. Edukacją objęto 2799 dzieci, 1599 rodziców oraz 151 opiekunów/instruktorów  
administrujących wypoczynek letni. Łącznie z oferty edukacyjnej skorzystało 4549 osób. Podjęte 
działania miały na celu podniesienie świadomości z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz 
bezpieczeństwa podczas wakacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania właściwych postaw 
i zachowań prozdrowotnych.

V. Wydział Edukacji

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje, że w ramach „Bezpiecznych Wakacji 
2015” zostały podjęte następujące działania:
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1. Zorganizowanie półkolonii i zajęć dla dzieci i młodzieży podczas przerwy wakacyjnej od 29.06. – 
31.08.2015r. przez następujące podległe placówki:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego
w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka
w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Radomiu;
- Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu;
- Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu;
- Publiczny Ogródek Jordanowski w Radomiu.

Oferta uczestnictwa w ww. formach wypoczynku skierowana była do wszystkich chętnych dzieci
i młodzieży z terenu miasta Radomia. Z tej formy letniego wypoczynku skorzystało 1393 uczestników.
W ramach półkolonii w szkołach zorganizowane były warsztaty plastyczne, gry i zabawy świetlicowe, 
zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia do kina, na basen, do kręgielni, do muzeum, wycieczki 
autokarowe m.in. do Bałtowa, Chęcin, Krajna, Iłży, Magicznych Ogrodów. Przed rozpoczęciem 
półkolonii zostały spełnione wszystkie warunki dotyczące organizacji wypoczynku. Dokonano 
zgłoszenia wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Do opieki nad 
dziećmi i młodzieżą została zatrudniona wykwalifikowana kadra. Programy półkolonii
w poszczególnych szkołach opracowano uwzględniając potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci
w danej grupie wiekowej. Programy pracy wychowawczej na półkoloniach obejmowały m.in. 
zagadnienia związane z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników. Zostali oni zapoznani
z obowiązującym w placówce przepisami p/pożarowymi, zasadami udzielania pierwszej pomocy, 
zasadami bezpiecznego zachowania podczas zabaw, wycieczek pieszych i autokarowych oraz mieli 
możliwość spotkania z policjantem i Strażą Pożarną w celu pogadanki na temat bezpieczeństwa
w czasie wakacji. W czasie pobytu na półkolonii dzieci i młodzież miały zapewnione trzy posiłki.

2. W związku z wypoczynkiem podczas wakacji, organizowanym przez podległe placówki,
o miejscach i terminach zajęć poinformowano następujące instytucje: Komenda Miejska Policji
w Radomiu, Straż Miejska w Radomiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu, Państwowy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Radomiu.

3. Wzorem lat ubiegłych pracownicy Wydziału Edukacji we współpracy ze Strażą Miejską i Komendą 
Wojewódzką Policji w Radomiu przeprowadzili kontrole organizacji półkolonii oraz zajęć dla dzieci
i młodzieży. Jednocześnie informuję, że uczniowie z 5 szkół podstawowych (ok. 200 osób) uczestniczyli
w pokazie instruktażowym dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn.: "Bezpieczna Kąpiel" 
organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu, który odbył się w dniu 19 czerwca 
2015r. na plaży nad zalewem w Domaniowie.

Odnośnie zjawiska wykorzystywania dzieci do żebractwa w okresie wakacyjnym informuję, 
że Apel Mazowieckiego Kuratora Oświaty w tej sprawie został przekazany do wiadomości 
publicznej i był dostępny na stronie www.radom.pl , zakładka Edukacja/Aktualności.

VI. Wydział Kultury
Na terenie miasta Radomia prowadzona była Akcja Lato 2015, w której wzięły udział 3 gminne 

instytucje kultury, tj. Dom Kultury Idalin, Dom Kultury Borki oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Załuskich (filie nr 2, 6 i 16).
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1. Prowadzone działania dla poprawy bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym:
- nauka numerów alarmowych służb ratunkowych,
- nauka zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- przybliżenie zagrożeń pojawiających się podczas wakacji,
- przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa,
- omówienie niebezpieczeństw związanych z korzystaniem ze zbiorników wodnych,
- przedstawienie prezentacji multimedialnych, zawierających zasady bezpiecznego poruszania się po 
drodze,
- omówienie zachowania w kontakcie z osobami obcymi,
- omówienie zachowania w sytuacji niebezpiecznej, np. ataku psa,
- przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
- pogadanki dotyczące uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze),
- udział w spotkaniach dotyczących zagrożeń płynących z uzależnienia od gier komputerowych.

2. Ilość dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku
Instytucje organizowały Akcję Lato, polegającą na dobrowolnym uczestniczeniu w zajęciach,

w godzinach ranno-popołudniowych. Liczba osób biorących udział w Akcji Lato 2015 wyniosła ok. 260 
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, zasady zachowania i ograniczonego
zaufania w stosunku do poznanych przypadkowo osób, 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 uzależnień poruszony został temat palenia 
tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków psychotropowych. 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.

4. Przedstawienie najistotniejszych problemów występujących na terenie powiatu podczas 
prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa w czasie wakacji.

W instytucjach gminnych program zajęć został wcześniej opracowany i był przestrzegany
a uczestnikom zajęć na terenie placówek zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki. Pracownicy 
byli przeszkoleni w zakresie BHP i p.poż. Akcja Lato 2015 przebiegła bezwypadkowo.

Prowadzone działania w placówkach kultury z dala od środowisk patologicznych organizują
i zapełniają dzieciom czas wolny, co niweluje na zjawisko żebractwa wśród uczestników zajęć. 
Opiekunowie zostali poinformowani o możliwościach wykorzystywania dzieci do żebractwa. 
Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w ramach dbałości o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
przebywających na terenie DK „Borki” dokonali kontroli prewencyjnej. Istotnym elementem 
zapewniającym bezpieczeństwo były wzmożone patrole rowerowe Policji.
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5. Podczas Akcji Lato 2015 nie spotkano się ze zjawiskiem wykorzystywania dzieci do 
żebractwa.

VII. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkurs ofert Nr KZP/ZS/II/5/2015 na realizację zadania pn. 

zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami, dofinansowanie 
z budżetu Miasta Radomia  na 2015r. w wysokości 395.500  zł, otrzymało dwadzieścia organizacji 
pozarządowych.

Zadanie było realizowane 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. Każdy podmiot, który otrzymał dotację z budżetu 
Miasta Radomia  przy podpisaniu umowy  przedłożył Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku 
Kuratorowi Oświaty. Wypoczynek letni odbywał się na terenie Polski,  dzieci miały zapewnione
3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolację), uczestnikami wypoczynku były dzieci od 7 do 16 lat tj. 
urodzone w latach 1999-2008, wytypowane przez pedagogów szkolnych lub MOPS w Radomiu. 
Podczas wypoczynku był  prowadzony program socjoterapeutyczny lub  program profilaktyczny, 
przez osoby  posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przy podpisywaniu umów, wszyscy organizatorzy 
wypoczynku otrzymali  wytyczne Wojewody Mazowieckiego z dnia 5.01.2015r. „Bezpieczne Wakacje 
2015 ”.Pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej dokonywali kontroli wypoczynku letniego
i  nie wnieśli uwag i zastrzeżeń. Oprócz pracowników  Urzędu Miejskiego w Radomiu, kontrole 
przeprowadzali: Kurator Oświaty  właściwy ze względu na  miejsce lokalizacji wypoczynku, 
Państwowa Inspekcja Sanitarna  oraz Państwowa Straż Pożarna. Z wypoczynku letniego (kolonii
i obozu)  dofinansowanego ze środków  przeznaczonych na realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  skorzystało około 714 dzieci z terenu Miasta 
Radomia, a z półkolonii zorganizowanej przez Stowarzyszenie  Centrum  Młodzieży  „Arka”  
skorzystało 40 dzieci.Ilość dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku,
w tym z:

- wypoczynku na koloniach -  464 osób;
- wypoczynku na obozach pod namiotami  - 30 osób;
- wypoczynku na obozach szkoleniowo-sportowych - 160 osób;
- lato w mieście/ na wsi - 40 osób  (półkolonia  zorganizowana przez  Stowarzyszenie  Centrum  
Młodzieży „ Arka”)
- inne -  obóz żeglarski 60 osób.

Wykaz organizacji realizujących zadanie pn.Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży zagrożonej uzależnieniami – 2015r. w ramach otwartego konkursu ofert.

Lp. Nazwa i adres podmiotu Kwota Liczba dzieci Miejsce realizacji Termin realizacji
1 2 3 4 5 6
1. Chorągiew Mazowiecka 

Związku Harcerstwa 
Polskiego w Płocku
Hufiec ZHP Radom – 
miasto
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom

20.000,- 30 Łazy
(obóz pod 
namiotami)

17.07-28.07

2. Oratoryjne Stowarzyszenie 
„Radość”
ul. Grzybowska 22
26-600 Radom

17.500,- 30 Gałkowice Górne
K/
Starego Sącza

31.07-11.08

3. Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Rodziny
ul. Kelles-Krauza 19
26-600 Radom

18.500,- 30 Piecki (Mazury) 03.07-13.07

4. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci
Oddział Powiatowy

52.500,- 104 Białka Tatrzańska 08.07-21.07
21.07-03.08
( 2 turnusy)
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w Radomiu
ul. Malczewskiego 20B
26-600 Radom

5. Rzymskokatolicka Parafia 
Podwyższenia Krzyża Św.
ul. Kozienicka 143/145
26-600 Radom

18.500,- 30 Jezioro Ryńskie
(obóz żeglarski)

29.06-08.07

6. Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Najświętszego Serca 
Jezusowego
ul. Kościelna 1
26-600 Radom

18.500,- 30 Jezioro Ryńskie
(obóz żeglarski)

29.06-08.07

7. Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Chrystusa 
Nauczyciela
ul. Chałubińskiego 15
26-600 Radom

17.500,- 30 Pyzówka 10.08-20.08

8. Rzymskokatolicka Parafia 
św. Teresy od Dzieciatka 
Jezus w Radomiu
ul. Wierzbicka 1
26-600 Radom

17.500,- 45 Zakopane 11.07-22.07

9. Caritas Diecezji 
Radomskiej
ul. Kościelna 5
26-600 Radom

20.000,- 40 Jastrzębia Góra 14.07-25.07

10. Uczniowski Klub Sportowy 
„ORLIK-14”
ul. Kujawska 19
26-600 Radom

18.500,- 30 Olecko
(Mazury) 12.08-21.08

11. Międzyszkolny Klub 
Sportowy „Piotrówka”
ul. Trojańska 5
26-600 Radom

17.500,- 30 Mikoszewo 13.07-22.07

12. Caritas Pallotyńska 
Prowincji Chrystusa Króla 
Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego
Zespół Radom
ul. Młodzianowska 124
26-600 Radom

17.500,- 30 Biały Dunajec 15.08-25.08

13. Radomskie Ludowe 
Towarzystwo 
Lekkoatletyczne
ZTE Radom
ul. Toruńska 7
26-600 Radom

13.000,- 30 Kozienice 17.08-26.08

14. Radomski Klub Piłkarski 
1926 – „Broń – Radom”
ul. Narutowicza 9
26-600 Radom

17.500,- 40 Zakopane 16.08-26.08

15. Rzymskokatolicka Parafia
p.w. Św. Stefana
ul. Idalińska 32B
26-600 Radom

20.000,- 30 Jarosławiec 27.06-07.07

16. Zgromadzenie Sióstr Św. 
Michała Archanioła

20.000,- 30 Stegna 28.06-09.07
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ul. Ks. Br. Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe

17. Radomskie 
Stowarzyszenie Sportowe 
CENTRUM
ul. Starokrakowska 135
26-600 Radom

18.500,- 30 Wągrowiec
k/Poznania

01.08-12.08

18. Fundacja Radomskie 
Spotkania z Kolędami i 
Pastorałkami pod hasłem 
„W hołdzie Ks. Bp Janowi 
Chrapkowi”
ul. Komandosów 2 m 62
26-600 Radom

17.500,- 35 Biały Dunajec 27.07-09.08

19. Stowarzyszenie Animacji 
Społeczno-Kulturalnych
„JESTEM” w Radomiu
ul. Planty 16 m 23
26-600 Radom

17.500,- 30 Poronin 12.07-21.07

20. Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55
25-950 Kielce

17.500,- 30 Bukowina 
Tatrzańska

19.07 -29.07

Razem 395.500,- 714
I. Zjawisko wykorzystywania dzieci do żebractwa w okresie wakacji:

Z informacji uzyskanych z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Komendy Miejskiej Policji na terenie Miasta Radomia nie występuje problem 
wykorzystywania dzieci do żebractwa. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej nie prowadził i nie 
zlecał do realizacji działań profilaktycznych i prewencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży dot. 
zapewnienia niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem małoletnich do żebractwa.

VIII. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu nie był organizatorem wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży i mimo to wzorem lat ubiegłych Ośrodek zajmował się wytypowaniem dzieci oraz 
finansowaniem kosztów posiłków na półkoloniach organizowanych przez PSP Nr 3, 9, 15, 33. Łącznie 
z tej formy wsparcia skorzystało 28 uczniów na łączną kwotę 1.500 zł. Ponadto tutejszy Ośrodek 
kwalifikował dzieci na kolonie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Związek 
Harcerstwa Polskiego. W przypadku kolonii zorganizowanych przez TPD Ośrodek częściowo 
dofinansował koszty dożywiania na kolonii letniej dla 50 dzieci na łączną kwotę 10.000 zł. Dodatkowo 
w okresie tegorocznych wakacji pracownicy MOPS zorganizowali różnego rodzaju imprezy:

Festyny:
- W dniu 3 lipca 2015 roku z okazji powitania lata. Festyn odbył się na placu przy świetlicy „Kocur” ul. 
Wośnicka 32 A dla  mieszkańców osiedla Wośniki, udział wzięło około 110 osób.
- W dniu 7 sierpnia 2015 roku na placu przy ul. Odlewniczej  dla mieszkańców bloków socjalnych, udział 
wzięło około 100 osób.
- W dniu 28 sierpnia roku z okazji pożegnania lata. Festyn odbył się na placu przy ul. 25-go Czerwca 85 
dla mieszkańców bloków  25-go Czerwca 83, 85 i ul. Filtrowej, udział wzięło około 150 osób.

Pikniki:
- W dniu 17 lipca 2015 roku  na placu  między blokami Jaracza, Narutowicza, Kościuszki i Traugutta dla 
60 dzieci zamieszkujących na osiedlu Planty.
- W dniu 24 lipca 2015 roku  na placu  między blokami Planty, Broni, Dowkonta i Kościuszki dla 50 dzieci 
zamieszkujących na osiedlu Planty.
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Wycieczki:
- W dniu 15 lipca 2015 roku do Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu dla 68 dzieci
z bloków socjalnych z ulicy Mroza, Wernera, Marii Gajl i Odlewniczej.
- W dniu 22 lipca 2015 roku do Portu Lotniczego w Radomiu dla 95 dzieci z bloków socjalnych z ulicy 
Mroza, Marii Gajl, Wernera i Odlewniczej.
- W dniu 12 sierpnia 2015 roku „Radom - moja mała ojczyzna” dla 20 dzieci z bloków socjalnych z ulicy 
Mroza,  Marii Gajl, Wernera i Odlewniczej.

Prelekcje:
- W dniu 1 lipca 2015 roku „Bezpieczne wakacje” w świetlicy „Kocur” przy ul.Wośnickiej 32A dla 380 
dzieci z osiedla Wośniki.
- W dniu 24 lipca 2015 roku „Bezpieczne wakacje – zasady ruchu” w świetlicy Publicznego Gimnazjum 
Nr 13 przy ul. 25-go Czerwca 79 dla 10 dzieci zamieszkujących przy ul. Niedziałkowskiego.

Gry i zabawy ruchowe, zajęcia integracyjne:
- W dniach 16, 23, 30 lipca i 6 sierpnia 2015 roku "Wesoła i kreatywna zabawa” na placu zabaw przy ul. 
Żeromskiego 84 dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat mieszkańców dzielnicy Śródmieście. 
Każdorazowo w spotkaniu brało udział średnio 18 dzieci.
- W dniach 21, 28 lipca i 4, 11 sierpnia 2015 roku ”Wakacje w mieście” na placu zabaw przy ul. Andersa 
7 dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat mieszkańców osiedla „Gołębiów I". Każdorazowo
w spotkaniu brało udział średnio 16 dzieci.
- W dniu 11 sierpnia 2015 roku ”Wesołe wakacje” w świetlicy Publicznego Gimnazjum Nr 13 przy ul. 25-
go Czerwca 79  dla 12 dzieci w wieku od 3 do 10 lat mieszkańców dzielnicy Śródmieście.
- W dniach  22 lipca i 19 sierpnia 2015 roku ”Wesołe środy” na placu przy świetlicy „Kocur” ul. Wośnicka 
32 A dla  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z osiedla Wośniki. Każdorazowo w spotkaniu brało 
udział średnio 55 dzieci.
- W dniu 5 sierpnia 2015 roku ”Wesoła środa”- na placu prz ul. Dębowej 6 dla 30 dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym zamieszkujące w blokach przy ul. Dębowej i okolicznych kamienic przy ul. 
Limanowskiego.
- W dniach  31 lipca i 7 sierpnia 2015 roku ”Wesołe piątki” na placu między blokami Planty, Broni, 
Dowkonta i Kościuszki dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z osiedla Planty  Każdorazowo
w spotkaniu brało udział średnio 23 dzieci.
- W dniu  19 sierpnia 2015 roku „Kocykowe miasteczko” na placu zabaw przy ul. Mroza dla 50 dzieci 
zamieszkujących w blokach socjalnych.
- W dniach 10, 14, 17, 21, 24 sierpnia 2015 roku „Kocykowe miasteczko” na placu zabaw przy ul. Marii 
Gajl dla dzieci zamieszkujących w  blokach socjalnych. Każdorazowo w spotkaniu brało udział 50 dzieci.
- W dniu 7, 9, 16, 21, 23 lipca i 13, 20 sierpnia 2015 roku „Kocykowe miasteczko” na placu zabaw przy 
ul. Wernera 8  dla dzieci zamieszkujących w bloku socjalnym. Każdorazowo w spotkaniu brało udział 30 
dzieci.
- W dniu 26 sierpnia 2015 roku turniej piłkarski dzikich drużyn „Podwórka 2015”na MOSIR Borki dla 100 
dzieci z bloków socjalnych z ulicy Mroza, Marii Gajl, Wernera i Odlewniczej.
- W dniu 27 sierpnia 2015 roku zabawa animacyjna  „Festiwal kolorowych krain” na placu przy ul. 
Wernera 8 dla 20 dzieci z bloku socjalnego.
- W dniu  27 sierpnia 2015 roku dyskoteka z grami i konkursami „Pożegnanie lata” na placu przy 
świetlicy „Kocur” ul. Wośnicka 32A dla dzieci z osiedla Wośniki.

Przez okres wakacji swoją działalność kontynuowało Centrum Wolanowska, które między innymi 
prowadziło zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Ponadto informuję, że nad bezpieczeństwem 
uczestników imprez czuwali pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, rodzice 
dzieci i młodzieży, wolontariusze, Policja oraz Straż Miejska. Dzieci biorące udział w wycieczkach 
oraz w turnieju piłkarskim były objęte ubezpieczeniem oraz miały zapewnioną pomoc medyczną.

Zjawisko wykorzystywania dzieci do żebractwa w okresie wakacji:Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej informuje, że pracownicy socjalni w swoich odcinkach pracy nie zetknęli
się z problemem wykorzystywania dzieci do żebractwa w okresie wakacji. W związku
z powyższym pracownicy socjalni nie podejmowali żadnych działań związanych
z zapewnieniem niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem małoletnich do żebractwa.
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Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia zrealizowała wszystkie punkty planu 
rocznego na 2015 rok. Materiały źródłowe dotyczące wykonania poszczególnych zadań znajdują się 
w dokumentacji prowadzonej przez komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Radomiu - Wydział 
Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony.
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