
UCHWAŁA NR 279/2016
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości Oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Na Lata

2015-2018" za  2015 rok

Na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1045 ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji  "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018" za  2015 rok 
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 279/2016

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI „POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

NA LATA 2015 – 2018” ZA 2015 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r. poz1045 ze zm.) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia  przygotowała
i wdrożyła do realizacji „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018”, co stanowi wypełnienie 
zapisu art. 38a ust. 2 pkt 3 w/w ustawy. „Program” ten został przyjęty Uchwałą nr 811/2014 z dnia 27 
października 2014 roku Rady Miejskiej w Radomiu i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz rozesłany do wszystkich podmiotów zajmujących się 
problematyką bezpieczeństwa.

Deklarację do realizacji w/w Programu złożyło 23 podmioty realizujące ustawowe zadania
z zakresu bezpieczeństwa (załącznik nr 1) oraz 88 szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. Do realizacji Programu w roku 2015 przystąpiło 
70 jednostek oświatowych. Wśród nich było: 15 przedszkoli, 20 szkół podstawowych, 4 gimnazja,
8 liceów ogólnokształcących, 16 zespołów szkół (obejmujących różne etapy kształcenia) oraz
7 placówek oświatowych innych typów. W celu uniknięcia powtarzania sprawozdania z każdej szkoły 
(pięciokrotnie zwiększyłoby to  ilość stron sprawozdania i w znacznym stopniu zmniejszyłoby jego 
czytelność) posegregowano realizowaną tematykę w zakresie bezpieczeństwa wskazując
w sprawozdaniu tematykę  prowadzonych działań z zakresu bezpieczeństwa, którą opisano w w/w 
„Programie” pod hasłem "Szkoły”. Szczegółowy wykaz placówek biorących udział w realizacji 
„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości i ochrony obywateli i porządku publicznego na 
lata 2015-2018” przedstawia załącznik nr 2 do w/w sprawozdania.

W ramach tego „Programu” w 2015 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

I. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
1. Komenda Miejska Policji.

Komenda Miejska Policji w Radomiu realizując w/w Program w 2015 roku podjęła następujące 
działania:

a) Znakowanie rowerów. Procedura ta polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu 
„engrawer” (grawerki zakupiło Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”) oznaczenia oraz wydaniu 
właścicielowi tzw. „dowodu rejestracyjnego” jako poświadczenia rejestracji pojazdu w bazie danych 
Policji.  Policjanci znakują rowery w każdy czwartek w godz. 10.00 -12.00  w radomskiej Komendzie, 
14.00-16.00 przy Klubie Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia oraz przy okazji różnego rodzaju 
festynów, imprez kulturalno - sportowych z udziałem mieszkańców miasta i powiatu radomskiego.
b) Obchody „Dnia z Mundurem”. Wszystkie służby przygotowały pokazy specjalistycznego sprzętu.
W festynie uczestniczyli policjanci z WP KMP w Radomiu, którzy promowali wśród uczestników  
zagadnienia dotyczące bezpiecznego spędzania wolnego czasu, przybliżając ponadto specyfikę 
codziennej służby policjantów. Policjanci przygotowali pokaz sprzętu, który wykorzystują w codziennej 
służbie oraz pokaz umundurowania. Dodatkowo przygotowali stoisko promocyjne, na którym rozdawali 
ulotki dotyczące bezpieczeństwa. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wśród właścicieli 
jednośladów możliwość znakowania rowerów.
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c) Konkurs na najlepszego dzielnicowego. W konkursie tym mieszkańcy Radomia i powiatu radomskiego 
mieli możliwość wyłonienia najpopularniejszego dzielnicowego. O miano najlepszego wśród policjantów 
„pierwszego kontaktu” walczyli dzielnicowi z całego miasta i powiatu radomskiego. Celem konkursu było 
przybliżenie sylwetek dzielnicowych oraz podniesienie społecznego zaufania do tych funkcjonariuszy. 
Zainteresowani konkursem na dzielnicowych ze swojego rejonu głosować mogli przy pomocy 
przygotowanych ankiet. Po przeliczeniu wszystkich głosów okazało się, że w opinii mieszkańców 
Radomia najbardziej aktywną osobą w podejmowaniu działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa
w swoim rejonie służbowym został mł. asp. Tomasz Klimek z KP I w Radomiu. Drugie miejsce zajęła 
Katarzyna Trzeciak z KP I,  a trzecie mł. asp. Wojciech Minda z KP II.
d) Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Radomiu podczas akcji „DWA WYMAZY & DO BAZY” 
zarejestrowali się jako potencjalni dawcy szpiku i komórek macierzystych. By zwiększyć szansę na 
znalezienie Dawcy dla Pacjentów zorganizowana została kolejna edycja projektu. Poza studentami
z Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, w akcję włączyła się także Komenda Miejska Policji
w Radomiu oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W dniach 18 – 19 kwietnia 2015 roku
w Galerii Słonecznej oraz w Wyższej Szkole Handlowej można było zarejestrować się jako potencjalny 
Dawca szpiku i komórek macierzystych. W Galerii byli m.in. policjanci Wydziału Prewencji KMP
w Radomiu, którzy nie tylko zachęcali do rejestracji, ale także wielu przedstawicieli policji i ich rodzin 
zdecydowało się zarejestrować, by tak ewentualnie pomóc tym osobom, które tego potrzebują. Każda 
akcja rejestracyjna, bez względu na rezultat uzupełnia nadzieję chorych na raka krwi. W akcję włączyli 
się m.in. policjanci z wydziału prewencji, wydziału wywiadowczego, wydziału ruchu drogowego,
z Komisariatu I. Podczas tych dwóch dni 164 osoby zarejestrowały się jako potencjalny dawca szpiku,
a tym samym zadeklarowały chęć pomocy osobom chorym.

2. Straż Miejska.
Straż Miejska w Radomiu prowadzi bieżącą analizę zagrożeń bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Miasta Radom. W miejsca, w których rejestrowane są zwiększone ilości interwencji (w tym wykroczeń 
drogowych, porządkowych oraz innych) dyslokowane są patrole zarówno piesze jak i zmotoryzowane. 
Funkcjonariusze utrzymują stały kontakt z mieszkańcami, szkołami oraz instytucjami w celu lepszej 
znajomości terenu pod kątem wykroczeń. Ponadto o wszelkich zaistniałych zagrożeniach mieszkańcy 
są informowani na bieżąco za pomocą lokalnych mediów oraz usługi sisms. W roku 2015 Straż 
Miejska otrzymała 3385 zgłoszeń o podjęcie interwencji od operatorów monitoringu, co pozwoliło 
znacząco wpłynąć na wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz ład i porządek publiczny. 
Funkcjonariusze podczas kontroli sprawdzają również jakość oznakowania dróg zarówno publicznych 
jak i wewnętrznych a o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach informują zarządcę drogi. 
Podczas czynności służbowych sprawdzane są również oznakowania budynków pod kątem numeru 
posesji. W ciągu roku Straż Miejska w porozumieniu z Komendą Miejską Policji oraz organizatorami 
imprez masowych prowadzi działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa na 
przedmiotowych imprezach.

3. Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony -Monitoring Miejski.
Łącznie w systemie monitoringu miejskiego w Radomiu na dzień 31.12.2015 rok pracuje 70 

kamer.
A. System monitoringu miejskiego obsługiwany jest przez przeszkolonych pracowników Wydziału 
Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu (24 godz. na 
dobę). Pracownicy posiadają bezpośrednią łączność telefoniczną z Policją i telefoniczną oraz radiową ze 
Strażą Miejską. W przypadku zagrożenia bądź zaistnienia przestępstwa, zostają powiadomione w/w 
służby co pozwala na podjęcie natychmiastowej interwencji i zatrzymanie sprawców na gorącym 
uczynku przestępstwa lub wykroczenia.
B. W celu zwiększenia skuteczności działań monitoringu miejskiego w Radomiu  na bazie pomieszczeń 
monitoringu dodatkowo  w 2015 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia tj:
a) utworzono Miejskie Centrum  Zarządzania Kryzysowego, do którego przekazywany jest w razie 
potrzeby obraz ze wszystkich kamer monitoringu miejskiego,
b) utworzono łączność bezprzewodową Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radomiu
z Centrum Zarządzania Kryzysowego Województwa Mazowieckiego (radiostacja Wojewody 
Mazowieckiego),
c) umiejscowiono i podłączono centralkę do włączania syren alarmowych zainstalowanych na terenie 
miasta Radomia,
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d) utworzono pomieszczenie socjalne dla potrzeb MCZK oraz pracowników monitoringu.

Ponadto w dniu 22 grudnia 2015r włączono do systemu monitoringu miejskiego 3 kamery 
zlokalizowane wokół nowopowstałej muszli koncertowej zlokalizowanej w  Parku im. Tadeusza 
Kościuszki w Radomiu.

C. W okresie od 1.01.2015 – 31.12.2015 roku ogółem pracownicy monitoringu zgłosili 4206 interwencji,
z tego 821 interwencji skierowano do Komendy Miejskiej Policji, a 3385 interwencji do Straży Miejskiej
w Radomiu.

Miejsca najbardziej zagrożone wg. ilości podjętych interwencji na poszczególnych 
stanowiskach monitoringu.

Nr i Nazwa 
stanowiska

Lokalizacja kamer 2014 r 2015 r Różnica

STANOWISKO I
Żeromskiego

Żeromskiego/Plac Konstytucji I 200 203 + 3

STANOWISKO II
Centrum

Plac Dworcowy PKP I 297 276 - 21

STANOWISKO III
Miasto Kazimierz.

Grodzka/Taxi I 99 110 + 11

STANOWISKO IV
Katedra

Waryńskiego/Prusa I 158 171 + 13

STANOWISKO V
Chrobrego

Żeromskiego/Traugutta 235 201 - 34

STANOWISKO VI
Osiedle XV Lecia

Struga/Niedziałkowskiego I 287 261 - 26

STANOWISKO VII
25 Czerwca

Struga/25 Czerwca I 342 288 - 54

STANOWISKO VIII
Osiedle Planty

Planty 15 101 134 + 33

STANOWISKO IX
Osiedle Ustronie

Rondo Dmowskiego 86 88 + 2

4. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”.
Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” swoje zadania statutowe wykonuje poprzez realizację

3 podstawowych celów:

a) Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście przy współpracy z Policją, Strażą Miejską 
i innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego.
b) Inicjowanie i finansowanie działań edukacyjno-prewencyjnych przez Stowarzyszenie z zakresu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
c) Współpraca i dofinansowanie działań z zakresu szerokiego pojmowania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego realizowane przez Policję, Straż Miejską i inne instytucje zajmujące się tą problematyką.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania 
Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” w 2015 roku zainicjowało 2 edycje kursu samoobrony kobiet 
(edycja wiosenna i jesienna). Ogółem jest to już XXXII i XXXIII edycja. Kurs organizowany jest przy  
współpracy  6  instytucji tj:

- KMP w Radomiu - prowadzi   zajęcia teoretyczne.
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - nieodpłatne ubezpieczenie kursantek od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.
- Dyrekcji Szkoły Samochodowej przy ul 25 Czerwca - nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej.
- Krav Maga – fizyczne  przeprowadzenie kursu.
- Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” - pokrywa  koszty organizacji kursu (1500 zł).

Ponadto dla  uczestniczek jesiennego kursu samoobrony kobiet odbył się praktyczny sprawdzian 
dla pań uczestniczących w kursie. W pozorowanych sytuacjach zagrożenia Panie pokazywały swoje 
nabyte umiejętności obrony przed sprawcami ataków. Po odbytym sprawdzianie nikt nie został ranny
i nie zdemolowano lokalu, w którym odbył się w/w pokaz.
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5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
W 2015 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  w Radomiu skupiła się głównie na 

wykonywaniu zadań statutowych z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez 
sprawowanie nadzoru nad warunkami:

- higieny środowiska,
- higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny procesów nauczania wychowania,
- higieny wypoczynku i rekreacji.

W Radomiu funkcjonują dwa kąpieliska w okresie letnim oraz 5 basenów otwartych przez cały rok
z zaplanowaną raz w roku przerwą techniczną. Z w/w obiektów pobiera się do badania próbki wody. 
Badania prowadzi się na zakwity sinic, obecność piany oraz nieakceptowaną barwę wody.
W roku  2015 PSSE wydała 8 komunikatów o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli.
W przypadku 3 obiektów  w okresie wakacyjnym zaobserwowano wystąpienie gronkowców koagulazo
– dodatnich. Po natychmiastowym podjęciu działań naprawczych badania pobranych próbek wody nie 
budziły zastrzeżeń. Kontrole sanitarne przeprowadzane były zgodnie z harmonogramem oraz
w ramach interwencji mieszkańców. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w szkołach, 
obiektach wychowawczych oraz obiektach letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży 
przeprowadziła w ramach profilaktyki uzależnień ponad 40 instruktaży na tematy uzależnień 
antynikotynowych oraz uzależnień od narkotyków i dopalaczy.  Edukacją objęto uczniów, rodziców
i opiekunów. Łącznie ponad 5000 osób. Podobnie prowadzone były instruktaże na temat edukacji 
prozdrowotnej dzieci i młodzieży. Tematyka dotyczyła: meningokoków, salmonellozy, toksoplazmozy 
bąblowicy, chorób od kleszczowych, wszawicy, zatruć pokarmowych, HIV/AIDS. Ponadto Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi kontrolę sanitarno – epidemiologiczną środków  
transportu publicznego. Jednak przed rozpoczęciem sezonu letniego i zimowego wypoczynku dzieci
i młodzieży  pracownicy Sekcji czekają na zgłoszenia o kontroli sanitarnej samochodów 
przewożących dzieci i młodzież do miejsc letniego i zimowego wypoczynku. W 2015 roku takich 
zgłoszeń nie odnotowano. Autobusy i pociągi skontrolowane w roku 2015 wyposażone zostały
w pojemniki na odpady komunalne utrzymane czysto. W toaletach pociągów była zapewniona woda, 
środki higieniczne, pojemniki na odpady.

6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
W 2015 roku w ramach w/w „Programu” Powiatowy Inspektor Budowlany realizował następujące 

działania:

a) prowadzenie  postępowań w sprawie rozbiórki budynków zagrażających bezpieczeństwu  ludzi
i mienia  - 49 (wykonano16 rozbiórek),
b) prowadzenie stanu technicznego szkół przeznaczonych do akcji zima  - 19,
c) sprawdzenie stanu technicznego szkół przeznaczonych do akcji lato  - 15,
d) prowadzenie postępowań w sprawie stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych
w budynkach wielorodzinnych – 245,
e) prowadzenie postępowania w sprawie budynku w którym odbywa się sprzedaż „dopalaczy”  - 1,
f) kontrola stanu technicznego placów zabaw  - 47.
7. Państwowa Straż Pożarna.

W zakresie realizacji w/w „Programu” przeprowadziła w 2015 roku następujące działania:

a) Opracowano analizę zagrożeń w oparciu o gromadzone katalogi zagrożeń. Na podstawie analizy 
prowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze zmierzające do podniesienia poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców.
b) Komenda Miejska PSP w Radomiu brała również udział w organizowanych przez różne instytucje, 
podmioty, samorządy, parafie i społeczności lokalne festynach rodzinnych, na których obok pokazów 
sprzętu pożarniczego przekazywane były informacje edukacyjne w zakresie właściwych i bezpiecznych 
zachowań w sytuacjach zagrożenia. Łącznie funkcjonariusze wzięli udział w 92 spotkaniach.
c)  Dodatkowo Jednostki ratowniczo – gaśnicze podległe Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu przez 
cały rok przyjmowały wycieczki dzieci, podczas których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się
z charakterem pracy strażaka oraz z zasadami bezpieczeństwa. W sumie przyjęto 72 wycieczki.
Wg szacunków liczba zwiedzających niekiedy przekraczała 150 dzieci tygodniowo.
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d) W październiku odbyło się uroczyste otwarcie Projektu "Bezpieczny dom" oraz ogólnopolskiej akcji 
edukacyjnej "Ognik" realizowanych w ramach Rządowego Programu "Bezpieczna +", a tym samym 
rozszerzono działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej. Podczas spotkań 
poruszano tematykę bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia. Do końca 2015 roku 
„Bezpieczny dom” odwiedziło ponad 500 dzieci.
e) Każdorazowo podczas w/w spotkań poruszano tematykę zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. 
Omawiano zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym na skutek podtruć, jak 
również co zrobić aby uniknąć zagrożenia. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego na bieżąco 
przekazywano lokalnym mediom informacje na temat w/w zagrożenia.
f) Zabezpieczenia przeciwpożarowego imprez masowych.
g) Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku uczestnikom wypoczynku nad akwenami wodnymi;
-„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.
h) W 2015 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Radomiu przeprowadzili 192 kontrole
w obiektach użyteczności publicznej, w tym:
- domy towarowe i supermarkety : 42 kontrole,
- dyskoteki i lokale gastronomiczne: 19 kontroli.
i) Komenda Miejska PSP w Radomiu ściśle współpracowała z innymi służbami, zwłaszcza podczas 
organizowanych ćwiczeń oraz akcji propagandowych mających na celu edukowanie w zakresie 
bezpieczeństwa.Przeprowadzono w sumie 3 ćwiczenia oraz 15 akcji propagandowych.
j) W 2015 roku przeprowadzono w sumie 355 kontroli w zakresie  przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych . W 65 przypadkach w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Komendant 
Miejski PSP w Radomiu wydał decyzję administracyjną nakazującą usunięcie nieprawidłowości
w ustalonym terminie. Przeprowadzono również 133 czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie 
przekazywania obiektów budowlanych do użytku. W 21 przypadkach wydano sprzeciw na przystąpienie 
do użytkowania.

8. Prokuratura Rejonowa Radom Wschód.
W 2015 roku w ramach realizacji w/w „Programu” Prokuratura Rejonowa Radom Wschód

w Radomiu oprócz zadań ustawowych zrealizowała następujące przedsięwzięcia :

a) Organizowanie Tygodnia Ofiarom Przestępstw w dniach 23-28 lutego 2015 rok. W okresie tym 
wyznaczeni prokuratorzy pełnili dyżury dla ofiar przestępstw i udzielali  im pomocy w postaci porad 
prawnych.
b) W ramach tygodnia  mediacji w dniach 12-16 października 2015 roku podjęto działania promujące 
mediację jako sposób zakończenia i rozwiązywania sporów w tym także na poziomie rodzin poprzez 
bezpośredni kontakt z osobami zainteresowanymi, którzy w tym tygodniu przyszli do prokuratury oraz 
poprzez dystrybuowanie afiszy i ulotek promocyjnych dotyczących mediacji .
c) Codzienne dyżury prokuratorskie w godzinach 7.30 do 15.30 a w poniedziałek do godz.18.00.
W ramach tych dyżurów prokuratorzy przyjmują interesantów i udzielają pomocy w zakresie uregulowań 
prawnych.

9. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego.
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w 2015 roku prowadziła działania 

dotyczące  bezpieczeństwa w miejscach publicznych pod kątem zabezpieczenia medycznego. 
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Łącznie w 2015 roku zabezpieczała medycznie 174 imprezy masowe (w tym największą tegoroczną 
imprezę w Radomiu „Air Show 2015”).

10. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
W 2015 roku w ramach realizacji „Programu” Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom komunikacji miejskiej podjął następujące działania:

a) Operatorzy świadczący usługi w komunikacji miejskiej, tj. MPK Sp. z o.o. oraz Michalczewski Sp.
z o.o. współpracują z Policją oraz Strażą Miejską, zgłaszając na bieżąco sygnały w sytuacjach 
wymagających interwencji służb porządkowych.
b) 20 pojazdów zostało wyposażonych w monitoring przestrzeni pasażerskiej, liczba pojazdów 
wyposażona w monitoring na koniec 2015r wynosi 78 szt.
c) Okresowe zamieszczanie komunikatów Policji dotyczących bezpieczeństwa w postaci płynącego 
tekstu, w ostatnim wierszu tablicy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na:
- 44 tablicach przystankowych,
- monitorach wewnątrz autobusów we wszystkich autobusach obsługujących linie miejskie,
d)5 przystanków komunikacji miejskiej zostało wyposażone w monitoring obszaru przystanku:
-Okulickiego/Polna,
-Dworzec PKP,
- Struga/Szklana,
-Jana Pawła II / Sandomierska,
- Chrobrego/Rapackiego.
e) Uruchomiono system „SMS interwencyjny Straży Miejskiej”. Na specjalny numer 604 345 986, 
pasażerowie mogą zgłaszać sytuacje zagrożenia. W treści SMS-a należy podać nr linii, numer boczny 
pojazdu, kierunek jazdy, rodzaj zagrożenia. Informacje o systemie dostępne są w autobusach oraz
w internecie na stronie www.mzdik.pl . System działa nadal.

11. Szkoły.

W 2015 roku w ramach realizacji w/w „Programu” szkoły” realizowały następujące przedsięwzięcia:

a) Systematyczny kontakt dyrektora placówki z dzielnicowym, zgłaszanie zagrożeń w najbliższym 
środowisku, udział w wywiadzie środowiskowym.
b) Prawidłowe oznaczenie dróg dojazdowych do placówki, oznaczenia numerem posesji.
c) Propagowanie wśród wychowanków i ich rodzin właściwej gospodarki odpadami. Selektywna zbiórka 
odpadów przez pracowników do oznaczonych kontenerów.
d) Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej i Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt. Przystąpienie 
do akcji opieki nad bezdomnymi zwierzętami, propagowanie właściwego postępowania ze zwierzętami.
e) Systematyczne kontrole obiektu pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Przeprowadzenie próbnej 
ewakuacji, sprawdzenie właściwego oznakowania, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników.
f) Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w placówce.
II. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH
1. Komenda Miejska Policji.

W 2015 roku Komenda Miejska Policji podjęła i zrealizowała następujące działania:

a) Pogadanka z młodzieżą klasy licealnej na temat bezpieczeństwa. 17 stycznia 2015 roku policjanci WP 
KMP w Radomiu uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Liceum Ogólnokształcącym
w Chwałowicach gdzie zorganizowano obóz zimowy dla klas mundurowych. Uczniowie rozmawiali
z policjantami o swojej ewentualnej służbie w policji. W trakcie spotkania poruszono również temat 
związany z odpowiedzialnością karną wynikającą z naruszania przepisów i zasad bezpiecznego 
zachowania.
b) „Bezpieczny Przedszkolak”. Komenda Miejska Policji w Radomiu przy współpracy Straży Granicznej 
oraz WOPR przygotowali projekt „Bezpieczny Przedszkolak” dla dzieci z radomskich przedszkoli. 
Funkcjonariusze w styczniu kontynuowali cykl zajęć profilaktyczno - edukacyjnych m.in. z zakresu 
bezpieczeństwa oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkania w ramach tego 
projektu odbywają się cyklicznie.
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c) Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Policjanci  Komendy Miejskiej Policji w Radomiu spotkali 
się z dziećmi szkół podstawowych i opowiadali o numerach alarmowych. W ramach obchodów na 
terenie miasta i powiatu zorganizowano zajęcia edukacyjne na temat linii ratunkowej 112. Głównym 
celem zajęć była popularyzacja wiedzy na temat numeru alarmowego 112. Policjanci Wydziału 
Prewencji  Komendy Miejskiej Policji w Radomiu  przeprowadzili m.in. w PSP nr 15 spotkanie 
poświęcone numerowi alarmowemu 112 oraz polskim numerom alarmowym. Dzieci poznały zasady 
działania numerów alarmowych oraz pracę służb na miejscu niebezpiecznych zdarzeń. Uczniowie 
otrzymali nagrody i gadżety z numerami alarmowymi przekazane przez Kierownika Delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu oraz radomskich policjantów. Funkcjonariusze uczyli 
także jak fachowo wezwać pomoc. Uczniowie mieli bardzo dużą wiedzę i chętnie udzielali się na 
zajęciach.
d) Spotkanie w Stowarzyszeniu „Budujemy Przystań”. Funkcjonariusze przeprowadzili z najmłodszymi 
pogadankę o bezpieczeństwie. Podczas pogadanki policjanci  niepełnosprawnym dzieciom przybliżyli 
podstawowe zasady bezpieczeństwa. Funkcjonariusze uczyli jak należy się zachować w sytuacji 
zagrożenia, przypomnieli gdzie i jak szukać pomocy - podając numery telefonów alarmowych 112 i 997.
e) Światowego Dzień  Autyzmu w Radomiu. Policjanci aktywnie włączyli się w popularyzację tego dnia, 
który ma na celu nie tylko podnoszenie ogólnej wiedzy społecznej w tej dziedzinie, ale jest także okazją 
do podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym dniu wiele budynków w Polsce i na 
świecie zostało podświetlonych na niebiesko. Ogólnoświatowa inicjatywa „ Na niebiesko dla autyzmu" 
rozpoczyna obchody Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Świeć, Edukuj, Wspieraj. Celem 
akcji jest pomoc w zrozumieniu tej choroby i uwrażliwienie na problemy osób chorych na autyzm. 
Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób 
dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług 
opiekuńczych  i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.
f) Wycieczka do KMP. W dniu 14 maja 2015 roku Komendę Miejską Policji w Radomiu odwiedzili 
uczniowie PSP nr 21 w Radomiu. Dzieci  z ogromnym zainteresowaniem obserwowały pracę 
policjantów. Mali goście mieli okazję zapoznać się z miejscem pracy policjantów oraz poznać specyfikę 
funkcjonowania jednostki. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali  policjantów, którzy opowiadali na 
czym polega ich praca. Niecodzienni goście zadawali wiele pytań związanych  z pracą policjantów. 
Uczniowie oglądali także pojazdy, które wykorzystywane są w codziennej służbie oraz zapoznawały się
z tajnikami pracy techników kryminalistyki. Policjanci zapoznali dzieci z przepisami ruchu drogowego 
dotyczącymi pieszych i rowerzystów oraz niebezpieczeństwami wynikającymi z nieprzestrzegania 
przepisów. Dowiedziały się jak bezpiecznie poruszać się po drodze i jak unikać zagrożeń. 
Funkcjonariusze zwracali uwagę na potrzebę stosowania elementów odblaskowych. Celem takich 
spotkań z najmłodszymi jest  kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w zakresie 
bezpieczeństwa. Ważne jest, aby były one pełną radości zabawą, nie mającą nic wspólnego
z przymusem obowiązkowych zajęć.
g) Radomscy policjanci  po raz kolejny włączyli się w Ogólnopolski Głos Profilaktyki, który odbył się
1 czerwca 2015 roku. Do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki zaprosiła 
społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Punktualnie o godzinie 14.00 był 
Zryw Wolnych Serc. W tą akcję włączyli się także policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
i wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży Arka w Radomiu na Placu Stare Miasto spotkali się 
mieszkańcy Radomia w różnym wieku, przede wszystkim młodzi ludzie, którzy przygotowali różnego 
rodzaju transparenty, a na nich hasła promujące życie bez uzależnień. Można było na nich przeczytać 
m.in.: zawsze jest nadzieja, to ty wybierasz, warto żyć na trzeźwo. Celem Ogólnopolskiego Głosu 
Profilaktyki jest integracja obywateli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, partnerstwo 
lokalnego samorządu, placówek oświatowych, kulturalnych, wychowawczych i jednostek Policji. Podczas 
tych obchodów na wszystkich zgromadzonych czekało mnóstwo atrakcji. Pod sceną odbywały się 
warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Była prezentacja służb mundurowych oraz placówek 
oświatowych. Uczestnicy mogli spotkać przedstawicieli straży pożarnej, straży miejskiej, służby 
więziennej, a także WOPR. Był także pokaz grupy interwencyjnej z Aresztu Śledczego Warszawa 
Mokotów. Dla uczestników dostępny był także symulator jazdy motocyklem oraz rowerowy tor 
przeszkód. Celem akcji była edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom 
patologii społecznej oraz  promowanie mody na życie wolne od uzależnień. Całość obchodów wskazuje 
młodemu pokoleniu jak można rozwijać swoje pasje i wykorzystywać swój wolny czas.
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h) „Kameralne lato”. Policjanci wydziału Prewencji  Komendy Miejskiej Policji w Radomiu włączyli się
w 8 Ogólnopolskie spotkania Filmowe „ Kameralne Lato”. W dniu 10 lipca 2015 roku funkcjonariusze WP 
KMP spotkali się w Kinie Helios  z najmłodszymi uczestnikami festiwalu.  W trakcie spotkań z dziećmi 
rozmawiano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, całość przebiegała w formie interaktywnej 
zabawy. Policjanci zorganizowali liczne konkursy dotyczące bezpieczeństwa, w czasie których 
poruszano ważne i istotne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa dzieci oraz prawidłowych zachowań  
w trakcie letniego wypoczynku. Po prelekcji dzieci miały okazję obejrzeć przygotowane dla nich bajki
i filmy krótkometrażowe.
i) Policjanci WP KMP w Radomiu w dniach 14 – 15 sierpnia 2015 roku 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". 
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.
j) „Urodziny Książkowego Misia”. Z okazji urodzin książkowego misia w PP nr 17 w Radomiu 
zorganizowano środowiskową imprezę czytelniczą pod hasłem „Zaczarowane podróże Misia Uszatka”. 
Spotkanie to zorganizowano w ramach działań na rzecz fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” 
i wzięli w nim udział rodzice i licznie zaproszeni goście, min. przedstawiciele radomskiej policji. Dzieci 
przygotowały występy artystyczne, a później goście czytali najmłodszym wiersze o misiach.
k) Trzynasta edycja akcji „Pierwszaki” odbyła się w auli Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara 
Kolberga w Radomiu. Prawie 350 uczniów z 16 klas pierwszych zebrało się tam na niecodziennej 
imprezie, zorganizowanej przez redakcję  wydawnictwa Echo Dnia  Dla zaproszonych, małych gości 
została przygotowana cała masa atrakcji. Każdy uczestnik otrzymał zestaw produktów upamiętniających 
spotkanie. Jak co roku na spotkanie zostały zaproszone również służby mundurowe w tym Policjanci 
którzy przypominali o zasadach bezpieczeństwa.
l) Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży 
"Arka" w Radomiu zorganizowali zabawę choinkową dla dzieci.  Każde  dziecko dostało swój wymarzony 
prezent. Prezenty, o które podopieczni Arki prosili we wcześniej przesłanych listach, przygotowali 
Qurierzy z całej Polski. Qurier Świętego Mikołaja to ogólnopolska akcja mająca na celu sprawianie 
radości dzieciom poprzez spełnianie ich marzeń, oraz sprawianie radości dorosłym, którzy mogą się 
wcielić w Quriera Świętego Mikołaja
m) Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wręczyli nagrody zwycięzcom 
plebiscytu na „Najfajniejszą Pierwsza Klasę”. Radomska Grupa Mediowa po raz kolejny zorganizowała 
plebiscyt w którym udział wzięło ponad 90 klas, na które przez miesiąc oddawano głosy. W plebiscycie 
zwyciężyła pierwsza klasa z PSP nr 25 w Radomiu. Organizatorzy przygotowali dla finalistów mnóstwo 
atrakcyjnych nagród. Pierwszaki otrzymały od funkcjonariuszy gadżety związane z bezpieczeństwem, 
m.in. odblaski, książeczki dotyczące bezpieczeństwa oraz płyty zawierające materiał edukacyjny dla 
dzieci uczących się jeździć na rowerze.
n) Od listopada 2015 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wspólnie z radomskim 
Multikinem w ramach Akademii Filmowej całorocznego programu edukacji filmowej dla szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowali serię spotkań przed seansem 
filmowym. Zajęcia pozwalają uzupełnić informacje m.in. wiedzy o bezpieczeństwie dostosowane do 
wieku odbiorcy. W oparciu o program Akademii powstały  krótkie lekcje dla dzieci, młodzieży
i nauczycieli, pozwalające kontynuować i rozszerzać aspekty bezpieczeństwa. Akademia składa się
z 3 głównych elementów: prelekcji, prezentacji filmu edukacyjnego poruszającego problematykę zajęć, 
prezentacji filmu z programu. Wszystkie filmy są starannie wyselekcjonowane, obudowane materiałami 
dydaktycznymi, dostosowane do potrzeb i możliwości widzów. Prezentowane filmy są przygotowane aby 
rozbudzić wyobraźnię widza i sprowokować do refleksji.
o) W celu zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznych policjanci KMP
w Radomiu w roku 2015 przeprowadzili wspólnie z pracownikami z Powiatowej Stacji Sanitarno-
epidemiologicznej w Radomiu 51 kontroli  na terenie miasta w tym dwóch sklepów zajmujących się 
sprzedażą środków zastępczych tzw. dopalaczy w wyniku, których zabezpieczono 2899 szt. środków 
psychoaktywnych. W związku z powyższym wszczęto postępowanie w sprawie narażenia na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia w/w osób tj. o przestępstwo z art. 160 § 1 kk.
W dniu 29.12.2015 r. policjanci KMP w Radomiu dokonali zatrzymania, w trakcie którego ujawniono 
woreczek foliowy z zamknięciem strunowym z zawartością substancji proszkowej koloru białego. 
Podczas przeszukania pojazdu policjanci ujawnili kolejny taki woreczek.
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W toku przeprowadzonych czynności ujawnili i zabezpieczyli kolejne 8 woreczków foliowych
z zamknięciem strunowym z zawartością substancji proszkowej koloru białego o łącznej wadze 
860,840 grama.

p) Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu podczas ferii spotykali
się z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta, a także wspólnie z innymi służbami kontrolowali 
miejsca zorganizowanego zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Kontrole odbywały się m. in. 
wspólnie  z pracownikami sanepidu oraz WOPR. Podczas ferii policjanci przeprowadzili także wiele 
pogadanek  z najmłodszymi na temat bezpieczeństwa, tłumacząc dzieciom, jak należy zachowywać się 
w różnych sytuacjach jakie mogą ich spotkać w okresie zimowym.
r) Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu  w dniu 1 lipca 2015 roku 
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. Był 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. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu realizując 
Program „Bezpieczne Wakacje” systematycznie kontrolowali półkolonię oraz kolonie zorganizowane na 
terenie miasta i powiatu radomskiego. W trakcie swoich działań  policjanci przypominali o bezpiecznych
i prawidłowych zachowaniach w różnych sytuacjach. Tematem wiodącym tych spotkań były bezpieczne 
zachowania na drodze, w domu, na placu zabaw.

2. Straż Miejska
Straż Miejska powołała tzw.”Patrol szkolny”, który w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. 

przeprowadził kontrolę placówek szkolnych, sklepów i zakładów gastronomicznych prowadzących 
sprzedaż alkoholu oraz punktów z automatami do gier zręcznościowych o niskich wygranych.
Skontrolował: Szkoły – 977; Inne - 37. W wyniku podjętych czynności przeprowadziła rozmowy:

- z dyrektorem bądź pedagogiem szkolnym na tematy zagrożeń jakie występują na terenie szkół;
- w obecności przedstawiciela szkoły z 131 uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
- w obecności przedstawiciela szkoły z 37 rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze;
- omówiono sytuację rodzinną uczniów – 1;
- nieletni pod wpływem alkoholu – 8 (przekazano Sąd Rodzinny);
- nieletni palący papierosy – 1 (przekazano Sąd Rodzinny);
- nieletni pod wpływem narkotyków lub podobnie działającego środka – 1 (przekazano Sąd Rodzinny);
- zespół interdyscyplinarny – 35;
- pogadanki – 118;
- asysty udzielone pedagogom przy wywiadach środowiskowych – 5;
- współpraca z Policją (komisariaty) w ramach patrolu szkolnego – 41;
- współpraca z WESiT – 2;
- współpraca z MOPS – 29;
- asysta Kurator Zawodowy – 1.

Skontrolowała:

1. Sklepy – 471;
2. Punkty z automatami do gier zręcznościowych – 16;
3. Dzikie kąpieliska – 72
4. współpraca z GKRPA – 2.
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3. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” w 2015 roku zainicjowało szereg działań dotyczących 
bezpieczeństwa w szkołach. Miedzy innymi zrealizowano:

a) III edycję  konkursu  rysunkowego dla radomskich szkół podstawowych prowadzonego w ramach  
kampanii społecznej  Bezpieczny przejazd –„Zatrzymaj się i żyj”-konkurs zrealizowano wspólnie z PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku. Konkurs trwał od 9 lutego do
9 kwietnia 2015 roku. Łącznie na konkurs wpłynęło 78 prac z radomskich szkół podstawowych. W dniu 
27 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Radomiu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród
i pamiątkowych dyplomów ufundowanych  przez  Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” i Zakład Linii 
Kolejowych w Skarżysku- Kamiennej.
b) Pogadanka  w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu  przy współudziale 
ratownika medycznego z Wojewódzkiego Szpitala w Radomiu  i SBM na temat:
- bezpieczeństwo na plaży,
- bezpieczeństwo w lesie,
- bezpieczeństwo na drodze.

Udział wzięło około 45 dzieci z klasy O. Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto przekazało odblaski 
oraz książeczki dla dzieci na temat bezpiecznych zachowań.

c) Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto wspólnie z Ochotnicza Strażą Pożarną w Radomiu w ramach „ 
Bezpieczne Wakacje 2015” rozpoczęło cykl spotkań z młodzieżą szkolną przebywającą na półkoloniach
i koloniach na temat bezpiecznych zachowań a w szczególności:
- podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwo na wakacjach- w lasach, nad wodą, w mieście , w domu itp.
- podstawy pomocy przedmedycznej - oparzenia, zranienia, ukąszenia, zadławienia, ogólne zasady 
ewakuacji z budynków.

Łącznie w ramach „Bezpiecznych Wakacji 2015  odbyło się 7 spotkań z młodzieżą przebywających 
na półkoloniach i koloniach w których łącznie wzięło około 400 osób.

d) W 2015 roku Stowarzyszenie dofinansowało miedzy innymi takie działania jak:
- pozyskało w formie darowizny paralizator od Komornika Sądowego, który przekazano w użytkowanie 
dla Straży Miejskiej na czas nieokreślony. Paralizator będzie wykorzystywany przez Straż Miejską m.in. 
do wykonywania konwojów pieniężnych dla Urzędu Miejskiego w Radomiu.
- W związku ze znakowaniem rowerów dla potrzeb KMP Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto przekazało 
1000 zł na zakup naklejek rowerowych, na których zostanie umieszczony nr znakowanego roweru. 
Nadmienić należy, że grawerki do znakowania rowerów również zakupiło Stowarzyszenie „Bezpieczne 
Miasto”.
- Na festynie rodzinnym przy ul. Kolberga  SBM zorganizowało konkurs o bezpieczeństwie z nagrodami, 
które ufundowało  SBM. W imprezie wzięło udział około 200 osób w tym około 80 dzieci. W programie 
festynu znalazły się również : występy artystyczne i pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej 
przygotowane przez uczniów z PSP nr 15. Podczas festynu zorganizowany był kiermasz prac ręcznych 
przygotowanych przez dzieci z Centrum Wolanowska. W czasie festynu działał punkt informacyjny
z zakresu uzależnień – „AA może pomóc” (ulotki, dyżur przedstawiciela Ruchu AA). Dopełnieniem 
zabawy było wspólne biesiadowanie przy grillu.
- Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” ufundowało książeczki dla dzieci dotyczące propagowania 
bezpiecznych zachowań, które zostaną przekazane dzieciom przez strażników miejskich w ramach 
działań prewencyjnych. Dla potrzeb prewencyjnych dotyczących zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku 
Stowarzyszenie wraz z Państwową Strażą Pożarną zakupiło odblaski (zawieszki i opaski odblaskowe),

4. Państwowa Straż Pożarna.
a) W 2015 roku do tut. Komendy wpłynęło 116 zgłoszeń dot. przeprowadzenia  treningu praktycznego
w zakresie  sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach i placówkach oświatowo – 
wychowawczych, internatach szkolnych. W 73 przypadkach w/w PSE odbyło się z udziałem 
funkcjonariuszy PSP.
b) Podczas prowadzonych wszelkiego rodzaju festynów, pogadanek, wycieczek w Jednostkach 
Ratowniczo – Gaśniczych, jak również  zajęć w ramach akcji „Bezpieczny dom”  realizowano działania 
edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego jak również   poruszano zagadnienia związane
z udzielaniem pierwszej pomocy. W celu zapoznania z w/w tematyką wykorzystywano fantomy 
medyczne.

Id: 37A05745-16C6-4869-9C50-1A433D176C0D. Uchwalony Strona 10



5. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego.
a) Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w 2015 roku w celu zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa w szkołach przeprowadziła szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 224 
nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. W ramach tych szkoleń poruszano 
również problematykę uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych
z zażywaniem „dopalaczy” oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
b) Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego przeprowadziła również 8 ogólnodostępnych konkursów 
oceniających umiejętności stosowania pierwszej pomocy. Wspólnie z innymi służbami przeprowadzono 
w 5 podmiotach ćwiczenia praktycznej ewakuacji na wypadek wystąpienia realnych zagrożeń.

6. Szkoły.
Szkoły w zakresie realizacji w/w „Programu” w 2015 roku podejmowały następujące działania

i przedsięwzięcia:

a) Obserwacja i analiza problemów bezpieczeństwa i zagrożeń w szkole oraz w jej otoczeniu.
b)Prowadzenie działań edukacyjnych informujących o skutkach i konsekwencjach (m.in. grożących kar) 
wynikających z przestępczości i demoralizacji.
c) Poszerzenie oferty aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego m.in. poprzez wykorzystanie 
istniejącej bazy rekreacyjno- sportowej i potencjału edukacyjnego (kadra i obiekty), organizacja imprez 
sportowo – turystycznych.
d) Prowadzenie na terenie placówki akcji organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje działające 
na rzecz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
e) Wywieszanie plakatów, informacji o możliwości skorzystania z pomocy powołanych do tego instytucji.
f)Przeprowadzanie pogadanek dotyczących bezpiecznego zachowania się dzieci podczas zabaw (place 
zabaw, boiska, lodowiska, parki) oraz wyjść do kina, teatru i innych miejsc publicznych,
np. w środkach komunikacji miejskiej (systematycznie w ciągu roku szkolnego).
g) Zapoznanie uczniów z regulaminem wycieczek obowiązującym w szkole oraz konsekwentne 
egzekwowanie ich przestrzegania.
h) Przeprowadzanie rozmów, pogadanek i pokaz prezentacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii 
zimowych oraz wakacji.
i) Udział dzieci i młodzieży w akcjach profilaktycznych z udziałem Policji, Straży Miejskiej, WOPR
i Straży Granicznej – kształtowanie bezpiecznych zachowań i umiejętności wzywania pomocy.
j) Współpraca szkól z kuratorami sądowymi.
k) Nauka podstaw udzielania pierwszej pomocy.
l) Kształtowanie postaw zdrowego stylu życia poprzez zajęcia i spotkania ze specjalistami: lekarz, 
dietetyk.
m) Udział w akcjach związanych z propagowaniem zdrowego odżywiania.
n) Festyny rodzinne na terenie placówki – propagowanie aktywnego spędzania czasu.
o) Zapoznanie wychowanków z zasadami bhp i p poż., udział w próbnym alarmie.
p) Zajęcia na temat przemocy i agresji wśród rówieśników – eliminowanie przejawów, zapoznanie
z konsekwencjami prawnymi.
r) Zajęcia na temat profilaktyki uzależnień - alkohol, nikotyna, narkotyki i dopalacze:
- udział młodzieży w warsztatach przeprowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej „Stop uzależnieniom”,
- udział młodzieży w spotkaniu z przedstawicielem fundacji Zielony Liść „Młodzi patrzą trzeźwo”,
- projekcja filmu pt. „Cena złudnych marzeń” – profilaktyka uzależnień
- udział młodzieży w spektaklu profilaktycznym „ Alkohol czy zdrowie – wybór należy do ciebie”,
- STOP Dopalaczom - Dopalacze kradną życie – kampania informacyjna dla uczniów i rodziców.
III. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
1. Komenda Miejska Policji.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Komenda Miejska Policji w Radomiu
w 2015 roku podjęła następujące działania:

a) W dniu 26 lutego 2015 roku w Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie „Bezpiecznie 
– Chce się żyć!” zorganizowane przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Współorganizatorem tego spotkania był Wydział Ruchu Drogowego oraz Wydział Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu.
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Policjanci omawiali prezentację dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tematem 
przewodnim spotkania było bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. 
 Spotkanie zakończył występ kabaretu OTTO.

b) Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wspólnie z Europejską Uczelnią Społeczno-
Techniczną w Radomiu i Radomskim Stowarzyszeniem „Młodzi Kreatywni” zorganizowali w Radomiu
w dniach 9 – 10 kwietnia 2015 roku obchody Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Impreza ta odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia i Komendanta Miejskiego Policji
w Radomiu. Całość przedsięwzięcia miała za zadanie m.in. przełamanie bariery strachu przed 
udzieleniem pierwszej pomocy, a także kształtuje bezpieczne postawy młodego pokolenia. 
Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji. M.in. radomscy policjanci rozdawali ulotki 
informacyjne o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, książeczki o bezpieczeństwie dla najmłodszych,
a w każdej książeczce magnez na lodówkę z najważniejszymi numerami alarmowymi. Był symulator 
jazdy motocyklem, rowerowy tor przeszkód, alkogogle oraz pokaz policyjnego sprzętu, motocykle
i radiowozy z videorejestratorami. Policjanci znakowali także rowery. Prezentacje sprzętu przygotowali 
również przedstawiciele Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu, a Stowarzyszenie Radomskie 
Klasyki prezentacje zabytkowych pojazdów. Dla dzieci i młodzieży były gry i konkursy, a także pokaz
i nauka pierwszej pomocy przedmedycznej. Natomiast w piątek 10 kwietnia  w Europejskiej Uczelni 
Społeczno-Technicznej odbył się wykład otwarty „Bezpieczne przejścia dla pieszych" autorstwa mgr inż. 
Bogumiła Leśniewskiego. To spotkanie kończące cykl AKADEMII ZDROWIA poświęconej obchodom 
Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
c) W dniu 11 maja 2015 roku na radomskim deptaku odbyła się ogólnopolska akcja zbiórki krwi 
Motoserce zorganizowana przez motocyklistów oraz policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. 
Na Placu Corazziego ustawiony był ambulans, w którym każdy chętny mógł oddać krew. Było to święto 
wszystkich, którzy kochają motocykle, kochają dobrą zabawę i którzy chcą dać innym to, co jest 
bezcenne – własną krew, jest ona jedynym lekiem, który bezpośrednio ratuje życie, a którego nie można 
kupić w żadnej aptece. Podczas  spotkania z motocyklistami radomscy policjanci, zabezpieczali przejazd 
motocyklistów ulicami miasta, a także promowali bezpieczeństwo podczas imprezy. Celem akcji była 
zbiórka krwi, przeznaczonej dla dzieci poszkodowanych w wypadach komunikacyjnych dlatego policjanci 
chętnie włączyli się w te działania i także oddawali krew.
d) Policjanci WP KMP w Radomiu  w dniu 29 sierpnia 2015 roku wspólnie z supermarketem Real
w Radomiu 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, symulatora jazdy motorowerem oraz oznakować 
swój rower. 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.
e) W dniu 24 września 2015 roku radomscy policjanci wspólnie z gronem pedagogicznym z PSP
4 w Radomiu zorganizowali finał konkursu plastycznego pod hasłem „Widoczny znaczy bezpieczny”. 
Celem konkursu było utrwalenie wiadomości na temat bezpieczeństwa podczas zabaw i  ruchu 
drogowego. Sprawdzenie wiedzy  z zakresu bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania się w różnych 
sytuacjach oraz promowanie bezpiecznego stylu życia. Nagrody ufundował Komendant KMP w Radomiu 
oraz dyrekcja szkoły.
f) „Zabrałeś moje miejsce - zabierz moje kalectwo” - pod takim hasłem policjanci   z Komendy Miejskiej 
Policji w Radomiu  20 marca 2015 roku prowadzili działania w ramach Światowego Dnia Inwalidów
i Ludzi Niepełnosprawnych. Policjanci zwracali uwagę na nadużycia wynikające z korzystania
z przywilejów posiadania karty parkingowej. Często ujawniane są nieprawidłowości w parkowaniu. 
Osoby w pełni sprawne wjeżdżają na koperty namalowane na parkingach wychodząc  z założenia, że 
przecież to nic takiego. Policjanci oprócz podejmowanych działań wobec osób nieuprawnionych, które 
pozostawiają swój pojazd na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych o obniżonej 
sprawności ruchowej zwracali uwagę na nadużycia wynikające z korzystania z przywilejów posiadania 
karty parkingowej.
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g) W dniu 01.06.2015r. policjanci WRD KMP w Radomiu przeprowadzili egzaminy na kartę rowerową
w PSP nr 6 w Radomiu do egzaminu przystąpiło 67 dzieci – wszyscy zdali egzamin.
Był to pierwszy tego typu egzamin w kraju, przeprowadzony ulicami miasta w normalnym ruchu
drogowym. Zorganizowany został w ramach prowadzonego projektu profilaktycznego B&N i miał na
celu podnoszenie kultury motoryzacyjnej oraz działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa
ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie
przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie nawyków właściwego zachowana się na drodze 
zarówno w charakterze pieszych jak i kierujących. Egzamin składał się z części teoretycznej i części 
praktycznej. W części teoretycznej uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test z zakresu: przepisów 
ogólnych, wyposażenia roweru, zachowania wobec pieszych, zachowania przy znakach drogowych, 
sygnalizacji świetlnej, pierwszeństwa przejazdu oraz pierwszej pomocy. Egzamin praktyczny był 
przeprowadzony ulicami miasta. Dzieci w grupach czteroosobowych, prowadzonych przez policjanta na 
rowerze miały za zadane pokonać trasę jadąc ulicami: Chrobrego, Sempołowskiej, Rapackiego
i Chodowicza.
h) W dniu 18.11.2015r. policjanci WRD w Radomiu  wspólnie z dziećmi i rodzicami oraz dyrekcją szkoły 
Podstawowej w Janiszewie przeprowadzili akcję profilaktyczno-edukacyjną pod nazwą „Noś Odblaski”. 
W trakcie prowadzonej akcji policjanci zaprezentowali dzieciom i rodzicom blok tematyczny 
popularyzujący bezpieczeństwo dorosłych i dzieci. Druga części akcji był to pokaz w terenie poza 
obszarem zabudowanym, podczas którego zaprezentowano różnego rodzaju na odzieży i ich 
skuteczność widzialność przez kierującego ja i pieszego, w różnych warunkach, bez oświetlenia,
z udziałem pojazdu lub pojazdów wymijających się. Rodzice mieli okazje uczestniczyć w pokazie 
dynamicznym i przejechać się, a następnie opowiedzieć rodzicom, jaka jest postrzegalność pieszego, 
który nie posiada odblasków w przypadku wtargnięcia takiej osoby na drogę. W akcji wzięło udział 76 
dzieci z rodzicami.
i) WRD KMP w Radomiu od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku realizowało następujące 
działania:
- „PRĘDKOŚĆ” -  celem działań jest egzekwowania od kierujących przestrzegania ograniczeń 
prędkości. Taktyka działań powinna zakładać organizację zarówno statystycznych punktów pomiarów 
prędkości jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie przede wszystkim w miejscach występowania 
zagrożeń.
- „PIRAT STOP” – celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach 
krajowych i wojewódzkich poprzez minimalizowanie ilości zdarzeń drogowych oraz przeciwdziałanie 
agresywnym zachowaniom kierujących na drogach.
- „ALKOHOL I NARKOTYKI” – działania ukierunkowane na przeprowadzenie badań stanu trzeźwości 
jak największej liczby kierujących pojazdami,  przede wszystkim z wykorzystaniem taktyki tzw. „szybkich 
testów”, a tym samym ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami „po alkoholu” lub
w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu.
- „PASY” – działania polegające na egzekwowaniu stosowania się kierujących i pasażerów do 
obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewozu dzieci.
- „TRUCK & BUS” – działania zmierzające do ujawniania i eliminowania nieprawidłowości związanych
z wykorzystaniem transportu drogowego osób i rzeczy.  Taktyka organizacji i prowadzenia działań 
powinna zmierzać do realizacji wspólnych kontroli z ITD.
- „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO” – działania mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do 
przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy.
- „TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH” – celem działań jest poprawa bezpieczeństwa pieszych 
uczestników ruchu drogowego poprzesz zwracanie uwagi na wykroczenia pieszych jak i kierujących 
godzących   w bezpieczeństwo pieszych.
- „BEZPIECZNY WEEKEND” – działania mające na celu czuwanie nad bezpieczeństwem, porządkiem
i płynnością w ruchu drogowym podczas tzw. „długich weekendów”. Ich intensywność należy 
dostosować do przewidywanego natężenia ruchu i lokalnych uwarunkowań, przy czym maksymalne 
zaangażowanie sił i środków powinno nastąpić w dniach  i godzinach przewidywanych wzmożonych 
wyjazdów lub powrotów.
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- „BEZPIECZNE WAKACJE (FERIE)” – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku w ruchu drogowym podczas wzmożonych przejazdów wakacyjnych oraz w miejscowościach 
(bądź rejonach) wypoczynkowych – działania długofalowe, realizowane w codziennej służbie.
W trakcie ich realizacji należy uwzględnić prowadzenie szeroko rozumianych działań profilaktycznych, 
ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” – działania prowadzony w dniach od 1 do 4 września 2015 
roku, ich celem jest zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu 
drogowym, w rejonach szkół oraz drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo-
wychowawczych w początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej.
- „STOP TRZEŹWOŚĆ” – celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie uczestnictwu 
w ruchu drogowym nietrzeźwych kierujących pojazdami poprzez tzw. masowe kontrole trzeźwości. 
Działania prowadzone są w codziennej służbie.
- „TRZEŹWOŚĆ W PRZEWOZIE OSÓB” – celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, poprzez kontrolę stanu trzeźwości kierujących wykonujących zarobkowy przewóz osób.
- „BEZPIECZNI PO ZMROKU” – celem działań jest wyegzekwowanie obowiązku używania elementów 
odblaskowych i eliminowanie z ruchu pieszych poruszających się bez elementów odblaskowych oraz 
egzekwowanie od rowerzystów poruszania się po drogach z wymaganym oświetleniem.
- „BUS” – działania ukierunkowane na kontrolę prawidłowości wykonywania przewozu osób w okresie 
wykonywania wzmożonych prac w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie.
- „ZNICZ 2015” – celem działań jest zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu w rejonach 
cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych ciągach komunikacyjnych powiatu 
radomskiego. Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych i ich skutków. Ograniczenie i przeciwdziałanie 
popełnianiu wykroczeń i przestępstw.
- „BEZPIECZNY MOTOCYKLISTA” – celem działań jest kontrola przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego przez motocyklistów oraz poprawa bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego, 
w okresie sezonu motocyklowego.
- „KONTROLA POJAZDÓW NAUKI JAZDY” – celem działań jest kontrola pojazdów nauki jazdy, 
sprawdzenie wyposażenia pojazdu oraz stanu technicznego pojazdu.
- „TAXI” – celem działań jest kontrola wyposażenia pojazdu, stanu technicznego pojazdu i prawidłowe 
wykonywanie przewozu pojazdami taxi.
- „AKCYZA” – celem działań jest kontrola przewozu ładunku i wyrobów pod kątem nielegalnego 
wprowadzania do obrotów wyrobów tytoniowych  i alkoholu bez polskiego znaku akcyzy.
- „KARTA ROWEROWA” – celem działań jest propagowanie wśród najmłodszych uczestników ruchu 
drogowego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa tej grupy 
uczestników ruchu drogowego, w okresie sezonu rowerowego. Możliwość uzyskania uprawnień do 
kierowania rowerem.
- „NOŚ ODBLASKI” – celem działań jest propagowanie noszenia elementów odblaskowych przez 
dzieci i dorosłych co przyczynia do zwiększenia widoczności uczestników ruchu drogowego.

2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym MZDiK w 2015 roku podjął następujące 

działania:

a) Bieżąca analiza zagrożeń ruchu drogowego - zadanie to realizowane jest poprzez monitorowanie 
bieżącej sytuacji drogowo ruchowej na drogach w granicach miasta Radomia. Przeprowadzane są  
codzienne objazdy dróg przez inspektorów działu inżynierii ruchu drogowego. Podczas w/w objazdów 
sprawdzany jest stan oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz poprawność działania sygnalizacji świetlnych.W przypadku zauważenia przez inspektorów braków 
bądź uszkodzeń w/w urządzeń lub na podstawie zgłoszeń od mieszkańców podejmowana jest 
natychmiastowa interwencja. Ponadto część sygnalizacji świetlnych wyposażona jest w system 
powiadamiania SMS który wysyła na dyżurny nr telefonu informację związaną z wystąpieniem awarii 
danej sygnalizacji świetlnej. W roku 2015 MZDiK zakupiło radar do pomiaru natężeń ruchu drogowego 
oraz prędkości pojazdów. Na podstawie przeprowadzanych sukcesywnie pomiarów będzie możliwa 
analiza zagrożeń ruchu drogowego. Ponadto MZDiK stale współpracuje ze służbami porządkowymi tj. 
Policją i Strażą Miejską. Współpraca ta polega na analizowaniu miejsc niebezpiecznych na podstawie 
danych wypadkowych zbieranych przez Policję za pomocą Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji
i wspólnemu podejmowaniu działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym.
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Do tych działań zaliczyć można: udział w posiedzeniach Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym, na którym przedstawiane są problemy związane z zagrożeniem bezpieczeństwa 
ruchu i sposoby eliminacji tych zagrożeń, wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w oparciu o opinię 
Komendanta Miejskiego Policji, udział Policji w komisjach dopuszczenia do ruchu nowo 
wybudowanych bądź wyremontowanych odcinkach ulic. Występowanie z wnioskami do Policji
o wzmożone kontrole prędkości w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Udział inspektorów 
MZDiK wraz z funkcjonariuszami Policji w objazdach miejsc, w których doszło do zdarzeń drogowych
i kontrola poprawności oznakowania i stanu urządzeń BRD oraz wspólne podejmowanie działań
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscach w których wystąpiły zdarzenia 
drogowego.

b) Typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, narażonych na występowanie zdarzeń drogowych- 
typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych odbywa się na podstawie zgłoszeń mieszkańców, 
stowarzyszeń np. Bractwa Rowerowego, wieloletnich obserwacji, współpracy ze służbami porządkowymi 
oraz innymi instytucjami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego, badań natężeń ruchu, 
analizie wypadkowości na drogach miasta.
c) Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu poprzez:
- budowę sygnalizacji świetlnych dla pieszych w roku 2015 na ulicach: Prażmowskiego, Struga/Andersa, 
Chrobrego/Sowińskiego, Warszawska/Janiszewska, Energetyków/Stara Wola Gołębiowska;
- budowę bezpiecznych przejść dla pieszych na ulicach: Szarych Szeregów, 
Warszawska/Kusocińskiego, Główna/Klonowica;
- wyznaczenie przejść dla pieszych na ulicach: Limanowskiego/Chopina, Wyścigowa, Królowej Jadwigi, 
Witosa / przedłużenie Mieszka I, Wielkopolska;
- budowę przejść wyniesionych dla pieszych na ulicach: Klwowska/Milejowicka, Milejowicka/Przysuska, 
Koziegórska/Milejowska, Gielniowska/Koziegórska, Goszczewicka/Koziegórska, Koziegórska 
/Goszczewicka, Klwowska/Koziegórska, Koziegórska/Klwowska, Zakrzewska/Koziegórska, 
Sienkiewicza, Mickiewicza, M.C Sklodowskiej;
- usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego "Strefa Tempo 30" na ulicach Sienkiewicza, Mickiewicza, 
Piłsudskiego, Prusa, Wyszyńskiego, Moniuszki, Słowackiego, Niedziałkowskiego, M.C Skłodowskiej;
- zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II połączona z budową chodnika i ścieżki 
rowerowej na osiedlu Ustronie.
d) Eliminowanie miejsc wyścigów samochodowych i motocyklowych na ulicach miasta Radomia:
- powiększenie strefy ograniczonej prędkości "tempo 30" na dzielnicy Kozia Góra,
- budowa progów zwalniających na ulicach: Marglowej, Kurpińskiego, Kleberga, Goszczewickiej, 
Ozdobnej, Blaszanej, Bełżeckiego, Michałowskiej,
- budowa progów wyspowych na ulicach: Topiel, Siewna, Słowackiego, M. C. Skłodowskiej, 
Sienkiewicza,
e)W 2015r. dział oświetlenia MZDiK przyjmował zgłoszenia niesprawności oświetlenia drogą 
telefoniczną, elektroniczną oraz przekazane bezpośrednio w MZDiK i bezzwłocznie zlecał naprawę 
występujących usterek oraz kontrolował ich usunięcie. Jednocześnie zgodnie z podpisaną umową firma 
konserwująca oświetlenie utrzymywała całodobową linię zgłoszeniową, wykonywała cykliczne przeglądy 
oświetlenia na terenie miasta i na bieżąco usuwała usterki. We współpracy ze spółdzielniami 
mieszkaniowymi wykonywane były przez pracowników działu oświetlenia MZDiK okresowe przeglądy
i elementy najbardziej wyeksploatowane lub zagrażające bezpieczeństwu były wymieniane lub usuwane. 
W przypadku powtarzających się aktów wandalizmu przekazane zostały prośby do Policji o zwrócenie 
przez patrole szczególnej uwagi na zagrożone miejsca.

3. Straż Miejska.
Straż Miejska w Radomiu prowadzi bieżącą analizę zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

na terenie Gminy Miasta Radom. W miejsca, w których rejestrowane są zwiększone ilości interwencji 
drogowych dyslokowane są patrole zarówno piesze jak i zmotoryzowane W ramach Straży Miejskiej 
działa również Zespół ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który opiniuje oraz 
koordynuje działania związane z ruchem drogowym na terenie miasta. W skład komisji wchodzą 
przedstawiciele: Straży Miejskiej w Radomiu, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu, Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, 
Koordynator Podprogramu Bezpieczny i Racjonalny Ruch Drogowy Stowarzyszenia ,,Bezpieczne 
Miasto” w Radomiu, Automobilklubu Radomskiego.
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W 2015 roku w związku z niewłaściwym parkowaniem funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 681 
urządzeń blokujących koła pojazdów, odholowali 26 pojazdów oraz nałożyli 1293 mandaty karne na 
kwotę 138 850 zł.

Zespół ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- 2015 rok
Ilość spotkań 
Zespołu

Ilość 
rozpatrzonych 
wniosków

Rozpatrzono 
pozytywnie

Rozpatrzono 
negatywnie

Skierowano do 
Innych podmiotów

5 18 8 8 2
Zespół miedzy innymi rozpatrzył wnioski:
Pozytywnie:

- Wyrażenie zgody na przejazd jednorazowy ul. Żeromskiego samochodów zabytkowych.
- Zmiana oznakowania na ul./ Warsztatowej i Wierzbickiej.
- Budowa kładki na ul. Młodzianowskiej.

Negatywnie:
- Brak możliwości likwidacji wysepki na ul. Wernera przy dojeździe do salonu Skoda.
- Brak możliwości przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na ul. 1905 Roku/Kościuszki.
- Rondo Kotlarza brak możliwości wyłączenia sygnalizacji świetlnej w godzinach nocnych.
- Brak możliwości oznakowania drogi znakiem B-5 do 3,5 tony-droga gruntowa.

4. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”. W ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
w 2015 roku oddelegowało członka komisji rewizyjnej do pracy w Zespole Poprawy Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym działającym przy Straży Miejskiej w Radomiu.

5. Szkoły.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2015 roku Szkoły realizowały 

następujące przedsięwzięcia.

a) Systematyczne zajęcia z umiejętności prawidłowego i bezpiecznego zachowania się jako pieszy
i rowerzysta w ruchu drogowym.
b) Prowadzenie lekcji poświęconych tematyce związanej ze zdobyciem karty rowerowej oraz 
przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.
c) Prowadzenie akcji kontroli stanu technicznego pojazdów i kierujących podczas organizowanych przez 
szkołę wycieczek.
d) Promowanie elementów odblaskowych poprzez użytkowanie ich przez dzieci w czasie wycieczek
i spacerów.
IV. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu realizuje zadania związane z obszarem przemocy
w rodzinie. Głównym zadaniem Ośrodka jest pomaganie ofiarom przemocy domowej polegające na 
podejmowaniu działań powodujących daleko idące zmiany wewnętrzne, które z kolei warunkują 
skuteczne, konstruktywne działanie i pożądane zachowania czy też zmiany życiowe. Jest to zadanie, 
które określa udaną pomoc czyli taką, która doprowadza do całkowitego ustania przemocy. Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w 2015 roku prowadził działalność ambulatoryjną oraz hostelową 
przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie. Celem działania 
Ośrodka w 2015 roku było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności 
prawidłowego funkcjonowania. To oznaczało, że Ośrodek podejmował różne formy pomocy 
umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji 
związanej z doznawaniem przemocy, z którą nie byli  w stanie sobie poradzić bez wsparcia
z zewnątrz. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2015 roku kompleksową pomoc,
na którą składały się:

- interwencja kryzysowa : diagnoza sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających 
zmianę, prowadzenie rozmów  wspierająco-terapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej,
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- terapia : prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej (psychodynamicznej), prowadzenie grup 
wsparcia dla kobiet w hostelu, dla kobiet po wyjściu z hostelu, dla kobiet zgłaszających się oraz dla 
dzieci i młodzieży, prowadzenie mediacji rodzinnych,
- konsultacje i poradnictwo: prowadzenie konsultacji pedagogicznych, prowadzenie porad prawnych, 
prowadzenie porad w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii psychologiczno-
pedagogicznych na żądanie sądu.
A. Informacja dotycząca spraw wnoszonych do Ośrodka.

W okresie 01.01.2015r. – 31.12.2015r. do OIK wpłynęło 1360 spraw:

Tabela 1.

Kategoria spraw wnoszonych do Ośrodka 01.01.2015-31.12.2015 rok
Przemoc fizyczna i psychiczna 986 w tym około 45 

przypadków przemocy 
ekonomicznej i około 50 
cyberprzemocy

Molestowanie seksualne 4
Alkoholizm 123
Sprawy rozwodowe 14
Sprawowanie opieki nad dziećmi 12
Komunikacja w rodzinie 53
Sprawy socjalne 31
Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży 8
Inne: * prostytucja dziecięca - a
* dzieci pozostawione bez opieki - b
* ucieczki z domu nieletnich – c
* wyrzucenie z domu – d
* handel ludźmi –c
* dopalacze -f

6a
3b
8d
3c
7f

Ogromna ilość spraw podejmowanych w systemie pomocy ambulatoryjnej opierała się przede 
wszystkim na działaniach kwalifikowanych do obszaru interwencji kryzysowej, zgodnie z istotą 
funkcjonowania Ośrodka. Punktem wyjściowym tych działań było zdiagnozowanie sytuacji
tj. wniknięcie w sprawy rodziny, w której pojawił się problem w celu spowodowania zmiany zachowań
i reguł rządzących życiem rodziny będącej w kryzysie. W dalszej kolejności interwencja kryzysowa 
dotyczyła zatrzymania aktów przemocy, udzielenia bezpiecznej formy pomocy ofiarom, a w niektórych 
przypadkach łączyła się z odizolowaniem ofiary od sprawcy i umieszczeniem jej w części hostelowej 
Ośrodka (Tabela 2) OIK prowadził w 2015r. Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałający Handlu Ludźmi.
Z jego pomocy skorzystało 8 osób.

W 2015 roku z pomocy hostelowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej korzystało:

Tabela 2.

Ilość osób przebywających w części hostelowej Ośrodka
rok kobiety dzieci
2015 6 6
Na dzień  31.12.2015r 1 1

Krótka analiza danych zawartych w Tabelach 1 i 2.
Analizując kategorie spraw wnoszonych do Ośrodka w 2015 r. należy podkreślić, iż najwięcej 

odnotowano spraw dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej. Pojawiły się nowe formy przemocy, 
sytuacji kiedy np. kobieta z dziećmi jest uzależniona od zarabiającego na utrzymanie męża czy 
partnera. W skrajnych przypadkach nie mają zaspakajanych podstawowych potrzeb życiowych. Bywa 
również często, że dorobek stron (np. samochód) jest bezprawnie niszczony lub sprzedawany. Takie  
zachowania mają na celu bezwzględne podporządkowanie sprawcy i nie reagowanie na jego 
zachowania odbiegające od norm funkcjonowania w rodzinie. W skrajnych przypadkach mamy do 
czynienia z próbą zmuszenia kobiety żony/partnerki do określonych zachowań seksualnych za 
pieniądze. Kolejną nowa formą przemocy w rodzinie jest cyberprzemoc. Sprawca posługując się np. 
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portalami społecznościowymi na których jego partnerka jest poniżana ośmieszana chce wymusić 
określone zachowania np. w kontekście kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Powstały nawet 
organizacje, które maja profile na różnych portalach i tego typu nagonki publiczne linczowanie  stały 
się normą ich postępowania. Istotnym czynnikiem wspomagającym występowanie przemocy 
domowej był problem alkoholowy. Niestety Procedura Niebieskiej Karty nie sprawdziła się. Ze 
względu na swój biurokratyczny charakter nie pomaga w takim zakresie jakie były 
oczekiwania. Poza tym jest używana często jako element walki w czasie tzw. konfliktów około 
rozwodowych. Na podstawie analizy spraw prowadzonych w Ośrodku można pokusić się
o stwierdzenie, że obydwa te problemy stanowiły mocny związek z zaburzeniami prawidłowej 
komunikacji w rodzinie oraz  dysfunkcją procesu wychowawczego. Dość istotnym czynnikiem była 
również trudna sytuacja socjalna rodziny, w której pojawiała się przemoc. Tendencja do 
współwystępowania wymienionych czynników dała się zauważyć również w analizie przypadków 
trafiających do części hostelowej Ośrodka. Osoby przebywające w niej to najczęściej kobiety
z dziećmi pochodzące z rodzin, w których występował zarówno problem alkoholowy jak i przemoc, 
brak porozumienia, zubożenie rodziny najczęściej spowodowane długim okresem bezrobocia obydwu 
bądź jednego z rodziców dzieci oraz brak szans na powrót do domu, z którego zostały wyrzucone.

Czas pobytu kobiet z dziećmi w części hostelowej Ośrodka odizolowanych od sprawcy był bardzo 
mocno związany z predyspozycjami podopiecznych do osiągania poczucia bezpieczeństwa, 
umiejętności prawidłowego funkcjonowania, stanu równowagi oraz uregulowaniem spraw formalno-
prawnych, które w efekcie są ściśle związane z zagwarantowaniem bezpieczeństwa w danej rodzinie. 
Ilość osób przebywająca w części hostelowej Ośrodka w  2015 roku była zatem uzależniona od 
powyżej wymienionych warunków, które do końca nie są do określenia w  pierwszej ocenie sytuacji 
czy diagnozie kryzysu   w momencie pojawienia się osoby poszkodowanej.

B. Informacja na temat pomocy udzielanej przez Ośrodek.
W każdym z przypadków trafiających do Ośrodka niezmiernie ważnym było dostrzeżenie

problemu, potraktowanie go jako źródła cierpienia, zagrożenia oraz dysfunkcji człowieka i rodziny.
W dalszej kolejności określenie planu pomocy, a to z kolei dotyczyło określenia rodzaju pomocy 
oferowanej w Ośrodku  oraz dla zabezpieczenia sytuacji ofiary – podjęcia procedury instytucjonalnej.

a) pomoc indywidualna z różnych rodzajów tej pomocy skorzystało w pierwszym półroczu  2015 roku:

· terapia psychodynamiczna: 9 osób,

· mediacje rodzinne: 6 osób,

· rozmowy terapeutyczne: 543 osoby,

· porady prawne: 448 osób,

· porady psychopedagogiczne: 587 osób,

· Razem 1593 osoby.
Indywidualne sesje terapeutyczne prowadzone były w przypadkach, w których konieczna było 

dogłębna analiza psychologiczna obejmująca zachowania, sytuację, źródła problemu oraz 
wzmocnienie poczucia własnej wartości ofiary i przywrócenia równowagi psychicznej, bez których 
ofiara nie byłaby w stanie poradzić sobie korzystając jedynie  z  form wsparcia grupowego, czy też 
instytucjonalnego. Procedurę instytucjonalną podejmowaną w ramach interwencji kryzysowej 
uruchomiono w okresie 01.01.2015 – 31.12..2015 r.  w 112  przypadkach.

Były to wnioski do:

*Sąd 35;

* Prokuratura 26;

* Policja 5;

* Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoh. 7;

* Wezwania do OIK 45;

* Opinie i zaświadczenia 8;
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* Procedura NK 8;

* MZL 2.

b) pomoc grupowa
Obok powyżej wymienionych działań Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2015 roku oferował 

kobietom, dzieciom oraz młodzieży poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie – udział
w grupach wsparcia. W ciągu roku w zajęciach takich grup wzięło udział 10 osób. Spotkania polegały 
na pomaganiu w rozpoznawaniu istoty i rozmiarów przemocy w rodzinie, w zapoznaniu się
z kompetencjami instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy oraz budowaniu poczucia własnej 
wartości. Spotkania miały obok terapeutycznego także edukacyjny charakter. Tematyka dotyczyła 
przemocy, choroby alkoholowej, współuzależnienia, procesu wychowania.Celem pierwszorzędnym 
grup wsparcia była pomoc w zwalczaniu poczucia izolacji i zmniejszaniu poczucia winy oraz 
napiętnowania.

c) telefony zaufania
W 2015 roku funkcjonował podany do publicznej wiadomości telefon zaufania 19288 jak również od 

lipca  Radomska Pomoc Linia 800 900 007 - zgłoszono 66 spraw. Specjaliści dyżurujący w Ośrodku 
udzielali porad dotyczących aktualnych i potencjalnych problemów związanych z występowaniem 
przemocy w rodzinie. Ta forma pomocy bardzo często okazuje się istotna z uwagi na anonimowość 
jak również w wielu przypadkach jest pierwszym krokiem ze strony ofiar przemocy w poszukiwaniu 
profesjonalnej pomocy. W 2015 roku Ośrodek kontynuował zadania podejmowane już w poprzednich 
latach, ściśle określone jako działania profilaktyczno-edukacyjne. Składały się na nie:

- monitorowanie praw ofiar przestępstw domowych, monitorowanie problemu krzywdzenia dzieci
-opracowanie ulotek informacyjnych dot. problemu przemocy i rozwiązywania sytuacji konfliktowych
-szkolenia związku z realizacją znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu w przemocy w rodzinie
-organizowanie debat w placówkach oświatowych na tematy związane z problematyką przemocy
i uzależnień.

2. Caritas Diecezji Radomskiej.
Łącznie w 2015 r. z różnych form pomocy oferowanych przez Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, który działa przy Caritas Diecezji Radomskiej skorzystało 308 osób, w tym 237 
kobiet, 64 mężczyzn, 7 dzieci. Z taką ilością osób odbyło się 1295 spotkań Zespołu o takim 
charakterze pracy, jakiego wymagał problem, który zgłaszała osoba potrzebująca pomocy. W ramach 
działań Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przeprowadzono następujące formy 
wsparcia i terapii t.j. :

a) poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna oferowanych przez Ośrodek skorzystało 111 osób 
(w tym 80 kobiet,  24 mężczyzn, 7 dzieci). Z taką liczbą osób pracownicy Ośrodka poprowadzili 950 
spotkań proponując stosowną formę pomocy. Oznacza to, że w 2015 roku trafiło do Ośrodka celem 
uzyskania takiej  pomocy 950 spraw.
b) z pomocy prawnej oferowanej przez Ośrodek przez 12 miesięcy w roku skorzystało 197 osób (w tym 
157 kobiet, 40 mężczyzn ) udzielono im 345 porad prawnych. Oznacza to, że w 2015 roku trafiło do 
Ośrodka celem załatwienia pod względem prawnym 345 spraw.

Ad a) charakterystyka udzielanych form pomocy:
Poradnictwo psychologiczne/terapia indywidualna, na które składały się indywidualne rozmowy 

wstępne, rozmowy podtrzymujące, motywujące do zmian, wzmacniające możliwości osoby, 
indywidualne spotkania terapeutyczne dotyczące wspierania i wglądu. Te formy pomocy służyły 
zmniejszeniu poczucia bezradności, poczucia izolacji społecznej, pracy nad własnymi problemami 
zakorzenionymi w dzieciństwie, poczuciem własnej wartości, poszukiwaniem umiejętności 
świadomego radzenia sobie z problemem, świadomym wyborom, budowaniu zdolności do obrony. Ich 
celem było także leczenie zranień, pomoc w wychodzeniu z roli ofiary, budowanie i wzmacnianie 
obszaru mocy do podjęcia działań w kierunku tworzenia lepszego życia.  Ponadto formy te 
wzmacniały wiarę we własną siłę, dostrzeganie siły sprawczej własnych decyzji, głębsze postrzeganie 
nowych możliwości, odnajdywanie poczucia bycia silniejszym itd. Wzmocnienie tych stron 
funkcjonowania człowieka zapewne przekładało się na odbudowę relacji małżeńskich, więzi 
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rodzinnych. Generalnie praca w zakresie tych form pomocy wpływała na zmniejszenie bardzo 
wysokiego poziomu bezradności oraz poczucie izolacji społecznej.

Realizacja niniejszych kategorii działań oceniana jest przez nas jako efektywna pomoc
w rozumieniu ochrony zarówno pojedynczego człowieka jak również rodziny przed konsekwencjami 
przemocy.

Ad b) poradnictwo prawne, na które składały się doradztwo i konsultacje, a także informacje 
prawne w obszarze obowiązujących przepisów prawnych dotyczących sytuacji beneficjentów, 
przysługujących im uprawnień, możliwości i środków, za pomocą których mogą dochodzić swoich 
praw. Świadczona pomoc prawna zawierała się w obszarze prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa 
cywilnego materialnego, prawa cywilnego procesowego, prawa karnego materialnego, prawa karnego 
procesowego, prawa administracyjnego. Pomoc prawna w naszym przekonaniu miała duży wpływ na 
podniesienie poziomu świadomości adresatów co do przysługujących im praw oraz urealnienie 
możliwości i środków wyjścia z kryzysu.

Łącznie w/w formy niejednokrotnie stanowiły pełne oddziaływanie wzmacniające zarówno sytuację 
zewnętrzną (społeczną) jak i wewnętrzną (wewnątrzpsychiczną) osób, które zgłaszały się do Ośrodka 
Wsparcia w celu znalezienia ochrony i zmiany ich trudnej sytuacji. W 2015 roku w znacznej mierze do 
Ośrodka trafiały osoby z decyzją podjęcia terapii, aniżeli tylko jednorazowego wsparcia czy też samej 
porady. W drodze prowadzonego poradnictwa prawnego zaobserwowano wzrost świadomości 
problemu, uzyskiwanie realnego spojrzenia na możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej, uzyskiwanie 
poczucia wpływu na własne życie i daną sytuację, a także uzyskiwanie poczucia własnej siły
w podejmowaniu decyzji co do zmiany sytuacji.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu jest jednym z członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia powołanego Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu
Nr 288/2012 z dnia  27 lutego 2012 roku. Tut. Ośrodek podejmuje działania wynikające z zadań 
Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia. Zajmuje się obsługą techniczno – 
administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizacją procedury „Niebieskiej Karty”. Zgodnie
z Regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia przy 10 Zespołach Pracy 
Socjalnej funkcjonują Stałe Grupy Robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, służby zdrowia, oświaty, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych instytucji, 
specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2015 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły łącznie 523 formularze 
„Niebieska Karta – A” z czego:

· 521 formularzy zostało przekazanych do Stałych Grup Roboczych celem podjęcia stosownych 
działań,

· 2 procedury zostały przekazane do gmin właściwych miejscem zamieszkania osoby 
pokrzywdzonej.

Spośród 521 procedur „Niebieskiej Karty”:

· 42 formularze „Niebieskich Kart - A” przekazano do wykorzystania w działaniach podejmowanych 
w rodzinie w ramach już funkcjonującej grupy roboczej (ponownie podpisany formularz „Niebieska 
Karta – A” w trakcie pracy grupy roboczej),

· w 63 przypadkach została po raz kolejny wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” w rodzinie, 
pomimo już zakończonego postępowania,

· 21 procedur „Niebieskiej Karty” dotyczyło przemocy wobec dzieci, a w 51 przypadkach także 
dzieci obok osób dorosłych,

· w 11 przypadkach procedura „Niebieskiej Karty” została wszczęta wzajemnie przez członków 
rodziny – małżonków, rodzeństwo czy w relacji rodzic – dziecko (pełnoletnie),

· 21 procedur Niebieskiej Karty dotyczyło osób starszych powyżej 67 roku życia.

Podmiotami wszczynającymi procedurę „Niebieskiej Karty” w 2015 roku były:
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· Policja – 448 (KP I – 100, KP II – 223, KP III – 125).

· Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej – 51 - (MOPS - 43, OIK – 8).

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10.
· Oświata – 9.
· Ochrona zdrowia – 3.
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 roku grupy robocze spotkały się 1446 razy. Zostało 

wypełnionych 372 formularzy „Niebieskiej Karty - C” i 331 formularzy „Niebieskiej Karty - D”. 
Zakończono 338 procedur „Niebieskiej Karty”: 201 na skutek ustania przemocy w rodzinie oraz 
zrealizowania indywidualnego planu pomocy i 137 wobec braku zasadności podejmowanych działań. 
W ramach realizacji działań wynikających  z procedury „Niebieskiej Karty” pracownicy socjalni jako 
członkowie grup roboczych zgodnie z § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. 
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011r.
Nr 209, poz. 1245):

a) diagnozują i monitorują sytuację oraz potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie;
b) udzielają kompleksowych informacji o:
- możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej
i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc 
na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz  o instytucjach i podmiotach 
świadczących tę pomoc,
- możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
c) organizują niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do 
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
d) zapewniają osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym
w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
e) prowadzą rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na 
temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informują te osoby o możliwościach podjęcia 
leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. W celu podniesienia efektywności tych działań od dnia 1 lutego 2016 roku zostanie 
wyodrębniony w  ramach Działu Pracy Socjalnej  MOPS - Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu jest jednostką poradnictwa specjalistycznego
i w związku z powyższym udziela pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej. Obsługuje telefon 
zaufania „Radomska Pomoclinia” 800 900 007. Od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 – 15.30 
przy telefonie dyżurują psycholog, pracownik socjalny, pedagog, prawnik. W Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej od momentu powstania „Radomskiej Pomocylinii ” w lipcu 2015 roku  do grudnia 
2015 roku przyjęto 45 zgłoszeń.

4. Prokuratura Rejonowa Radom Wschód.
Prokuratura Rejonowa współuczestniczy w uchwalonym przez Radę Ministrów w dniu 29 kwietnia 

2014 roku Krajowym Programie Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, który 
wszedł w życie 10 czerwca 2014 roku. W ramach tego Programu prokuratura dysponuje
i rozpowszechnia informacje dotyczące danych teleadresowych podmiotów i organizacji 
pozarządowych w zakresie realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-
edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Na stronie internetowej Prokuratury 
Okręgowej w Radomiu na podstronie „Pomocne Informacje” w zakładce Organizacje niosące pomoc 
osobom pokrzywdzonym znajduje się baza danych przydatna dla osób pokrzywdzonych. Ponadto
w ramach codziennych obowiązków wynikających z przepisów prawa prokuratorzy, w celu 
przeciwdziałania dalszej przemocy w rodzinie, środki zapobiegawcze w postaci: dozoru policji
z nakazem opuszczenia mieszkania oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego, jak również 
występują do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
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5. Komenda Miejska Policji.
a) Komenda Miejska Policji  w Radomiu w 2015 roku włączyła się  również  w organizację „Tygodnia 
Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw realizowany był w dniach od 23 
lutego do 27 lutego 2015 roku. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa 
oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych 
przestępstwem. Bardzo ważne jest również świadczenie ofiarom przestępstw pomocy doraźnej
i długofalowej, zapobieganie wtórnej wiktymizacji, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ograniczenie 
tzw. ciemnej liczby przestępstw, zaktywizowanie podmiotów pozapolicyjnych do podjęcia działań
w zakresie pomocy ofiarom przestępstw. Na terenie Radomia punkt poradnictwa wiktymologicznego 
zorganizowany został  w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Caritas” Diecezji 
Radomskiej, Radom, ul. Kościelna 5.
b) W 2015 roku w KMP w Radomiu zostało przeprowadzone 11 szkoleń  w zakresie procedury 
„Niebieskiej Karty”, w których wzięło udział 155 funkcjonariuszy policji, jak również 34 policjantów służby 
patrolowo-interwencyjnej i dzielnicowych z Komisariatów  z Radomia wzięło udział w szkoleniu 
organizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia pt. „Konflikt a przemoc
w rodzinie”. Pracownik Wydziału Prewencji KMP w Radomiu  dnia 13 października 2015 roku wziął 
udział w konferencji zorganizowanej przez Wydział Prewencji KWP z/s  w Radomiu którzy opracowali 
program pt. „Jest z nami Dziecko” którego partnerami są: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz 
Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Konferencja miała na celu nawiązanie współpracy 
policjantów z pielęgniarkami środowiskowymi, szkolnymi, oraz przedstawicielami oświaty w zakresie 
przeciwdziałania przemocy wobec najmłodszych.
c) Na terenie KMP w Radomiu realizowane jest Porozumienie zawarte 28 kwietnia 2015 roku pomiędzy 
Komenda Wojewódzką Policji z/s w Radomiu, a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i Fundacja 
Dzieci Niczyje pt. „Program mający na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych 
problemem przemocy w rodzinie oraz przełamywanie barier w środowiskach związanych ze zjawiskiem, 
celem rozbudowy chęci mówienia o przemocy”, w związku z powyższym Wydział Prewencji KWP
z/s w Radomiu przeprowadził cykl szkoleń dla policjantów dotyczący podstaw interwencji wobec dziecka 
krzywdzonego, przemocy w rodzinie i sposobów komunikacji z osobą po doznanej traumie,
zasady funkcjonowania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 i strony 
internetowej www.116111.pl oraz założeń projektu programu. W związku z programem policjanci 
dzielnicowi dostali „Maskotki Misie”. Przeprowadzając czynności służbowe związane z procedurą 
„Niebieskiej Karty” jeżeli w rodzinie są dzieci dzielnicowi przekazują im otrzymane  „Maskotki Misie”.
W ramach programu dzielnicowi także przeprowadzają  spotkania w szkołach, prelekcje dotyczą 
bezpieczeństwa małoletnich ofiar przemocy domowej.
d) Na przełomie listopada i grudnia 2015 roku Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu przeprowadził we 
współpracy z Wydziałem Prewencji KMP w Radomiu kampanię pod nazwą „Biała Wstążka”. Konferencja 
promująca akcję miała zjednoczyć wszystkich policjantów w Polsce. Na znak poparcia kampanii 
komendanci KWP zs. w Radomiu i KMP w Radomiu wpięli sobie białe wstążki do munduru. Kampania ta 
została stworzona przez mężczyzn  i była głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje 
zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet  i powstrzymania się od 
wszelkich form jej stosowania, a także na osobistym zobowiązaniu noszących ją mężczyzny, że nigdy 
nie będą stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Policjanci KMP
w Radomiu promowali i zachęcali wszystkich do włączania się w akcję, manifestując w ten sposób 
sprzeciw wobec przemocy.

6. Szkoły.
W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku Szkoły realizowały następujące 

przedsięwzięcia:

a) Spotkanie rodziców z psychologiem na temat prawidłowych metod wychowawczych.
b) Indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami.
c) Obserwacje dzieci pod kątem ewentualnego wsparcia rodziny.
d) Szkolenie nauczycieli pod kątem pomocy rodzinie z problemami przemocy.
e) Udostępnienie rodzinom kontaktu z instytucjami świadczącymi pomoc w sytuacji przemocy, 
problemów wychowawczych lub socjalnych.
f) Zapoznanie z procedurą „Niebieskiej Karty”, numerami telefonów, pod którymi można szukać pomocy.
g) Pomoc żywnościowa w ramach współpracy z fundacją „Chcę i mogę”, Bankiem Żywności
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h) Edukacja rówieśnicza i organizowanie na terenie szkoły zbiórek na rzecz dzieci pochodzących
z rodzin dysfunkcyjnych.
V. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI i WYKROCZEŃ
1. Komenda Miejska Policji.
a) W dniu 18 lutego 2015r. Komenda Miejska Policji w Radomiu podpisała list intencyjny w sprawie 
współpracy z Centrum Aktywizacji Radomskich Seniorów na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów
z naszego miasta. W ramach tej współpracy przeprowadzony będzie m.in. cykl szkoleń w ramach 
rządowego programu "Bezpieczny Senior". Policjanci z Komendy Miejskiej Policji będą m.in. 
przeprowadzać zajęcia z osobami starszymi dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
b)W dniu 7 lipca 2015 roku 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. 
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 wręczyli uczestnikom również ulotki prewencyjne oraz poradniki dla 
osób starszych, które czując się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, często 
niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Celem 
przedsięwzięcia było także zaktywizowanie środowiska seniorów. Podczas spotkania osoby starsze 
miały również możliwość m.in. spotkania się z pielęgniarkami, instruktorami fitness i dietetykiem. Pod 
czujnym okiem fachowców seniorzy nie tylko ćwiczyli, ale także tańczyli. Zadawali mnóstwo pytań,
z ciekawością podchodzili do wszystkich stoisk przygotowanych przez organizatorów i zapoznawali
się z ofertami przygotowanymi specjalnie dla nich. Instruktorzy z radomskiego Aquaparku przygotowali 
pokazy, a także kilka konkursów z nagrodami dla uczestników, m.in. konkurs taneczny i fotograficzny.
c)Komenda Miejska Policji wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu pod 
patronatem Prezydenta Miasta Radomia po raz drugi zorganizowali Bal Seniora dla mieszkańców 
naszego miasta. W Domu Kultury Idalin organizatorzy oraz Rada Seniorów  i Stowarzyszenie Młodzieży 
Arka zorganizowali spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Radomskich Klubów  Seniora. 
Zabawa to element  programu skierowany do seniorów, który ma na celu przekazanie wiedzy
i umiejętności pozwalających seniorom bezpiecznie funkcjonować we współczesnym świecie. 
Uczestnicy spotkania dostali również ulotki informacyjne dotyczące szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. Podczas balu policjanci propagowali przygotowane kotyliony z białych wstążek
w ramach kampanii Stop Przemocy Wobec Kobiet.
d) Jak wynika z danych statystycznych w  2015 roku na terenie podległym KMP w Radomiu odnotowano 
18 zdarzeń dotyczących oszustw na tzw. wnuczka, policjanta, funkcjonariusza CBŚP. Osiem to 
usiłowania a 10 dokonanych przestępstw. Suma strat w wyniku popełnionych czynów to 123.400 zł.  
Spośród 10 dokonanych przestępstw  w 7 przypadkach zostali ujawnieni sprawcy.
e) W dniu 5 maja 2015 roku w auli głównej Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu odbyła się
debata społeczna. Tematem rozmów pomiędzy przedstawicielami policji, władz wojewódzkich
i samorządowych oraz społeczeństwem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo w naszym regionie.
W debacie wzięli udział mieszkańcy Radomia. Debatę rozpoczęło wystąpienie Komendanta Miejskiego 
Policji w Radomiu insp. Karola Szwalbe, który przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz 
efekty pracy radomskich policjantów. Następnie bryg. Paweł Frysztak Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu omówił kwestie pożarów traw i zagrożenia spowodowane wypalaniem traw.
Podczas debaty zwrócił również uwagę, szczególnie seniorom na kwestie związane z cichym zabójcą 
jakim jest tlenek węgla.
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W trakcie spotkania zaprezentowano spoty filmowe przedstawiające omawianą problematykę. Po 
jego wystąpieniu mieszkańcy mieli okazję wymienić swoje spostrzeżenia, wnioski i uwagi w zakresie 
bezpieczeństwa. Przedstawili również uwagi na temat pracy Policji. Poruszana tematyka dotyczyła
m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa na osiedlach, monitoringu, a także 
spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Podczas debaty poruszano przede wszystkim
tematykę bezpieczeństwa osób starszych, stąd tak liczna obecność na sali seniorów,
w tym z uniwersytetu trzeciego wieku oraz bezpieczeństwa młodzieży, dlatego w spotkaniu wzięły 
udział klasy mundurowe. Uczestnicy debaty mieli także okazję za pomocą anonimowej ankiety 
wyrazić swoje zdanie na temat samego spotkania. Policjanci rozdawali poradniki dotyczące 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ulotki profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa. Na 
zakończenie Komendant Miejski Policji w Radomiu podziękował uczestnikom spotkania za przybycie
i udział w debacie. Głównym celem debat jest przede wszystkim poznanie potrzeb i oczekiwań 
społeczności lokalnej, wymiana informacji o aktualnych zagrożeniach, a także wypracowanie 
wspólnych metod działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Zgodnie z obietnicą organizatorów 
spotkania żadna uwaga dotycząca poprawy bezpieczeństwa, będącą w kompetencji obecnych 
przedstawicieli służb i instytucji nie pozostanie bez odpowiedzi i podjęcia stosownych działań. 
Komendant Miejski Policji w Radomiu insp. Karol Szwalbe zapewnił, że wszystkie sugestie i postulaty 
mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa będą analizowane, a następnie realizowane przez 
policjantów podczas codziennej służby.

f) W Sztabie Policji KMP w Radomiu sporządzana jest miesięczna „Analiza stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego dla potrzeb dyslokacji służby. Głównym celem Policji jest zapewnianie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przedmiotowa analiza opiera się na ocenie i monitorowaniu 
poszczególnych czynników wpływających pośrednio lub bezpośrednio na bezpieczeństwo publiczne. Na 
podstawie ilości, rodzaju popełnianych przestępstw  i wykroczeń, miejscu i czasu ich popełnienia jak   
również informacji na temat poziomu poczucia bezpieczeństwa, opartych na opiniach społeczności 
lokalnych, nakreśla się wnioski wraz z opisem przewidywanych zagrożeń, wskazując cele jakie powinno 
się uzyskać. Analiza stanu bezpieczeństwa określa  taktykę pełnienia służby w zagrożonych rejonach. 
Analiza ukierunkowuje również na eliminowanie i minimalizowanie skutków zagrożeń tzw.  okresowych. 
Przykładem może być okres letni z kontrolą i nadzorem akwenów wodnych pod kątem utonięć czy
w okresie zimowym kontroli pustostanów w zakresie wyziębienia przebywających tam osób 
bezdomnych. Na stałe wprowadzona został współpraca z podmiotami poza policyjnymi  tj. Strażą 
Miejska w Radomiu, Strażą Leśna, Rybacką, Żandarmerią Wojskową itp. W Wydziale - Sztab
Policji KMP w Radomiu koordynowane są wspólne służby Policji i Staży Miejskiej w Radomiu 
ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Radomia, w szczególności
w komunikacji miejskiej.

2. Straż Miejska.
W 2015 roku dyżurny Straży Miejskiej otrzymał blisko 16 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców,

instytucji i innych. Patrole Straży Miejskiej pracują 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Na 
podstawie zgłoszeń mieszkańców, operatorów monitoringu, instytucji, jednostek oświatowych oraz 
innych tworzy się mapę zagrożeń czyli wykaz miejsc szczególnie narażonych na wykroczenia, w które 
dyslokuje się zwiększoną ilość patroli. Funkcjonariusze Straży Miejskiej na co dzień odwiedzają 
szkoły oraz utrzymują stały kontakt z pedagogami w celu ograniczania przestępstw nieletnich.
W sytuacji stwierdzenia czynników wskazujących na demoralizację młodego człowieka informujemy 
Sąd dla nieletnich oraz szkoły. W okresie letnim Straż Miejska wysyła w rejony akwenów wodnych 
oraz miejsc spędzania wolnego czasu przez mieszkańców zarówno patrole rowerowe jak i skutery, 
dzięki czemu w łatwy i szybki sposób funkcjonariusze docierają do miejsc gdzie zakłócany jest ład
i porządek publiczny. W roku 2015 w toku czynności Straż Miejska ujawniła 60 przestępstw oraz 
ujęła 75 sprawców przestępstw. Na co dzień funkcjonariusze prowadzą również akcję 
,,przeciwdziałania nietolerancji” tj. kontrola osiedli, parków, skwerów pod kątem obraźliwych napisów 
oraz graffiti.

3. Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony -Monitoring.
W okresie od 1.01.2015 – 31.12.2015 roku ogółem pracownicy monitoringu zgłosili 4206 

interwencji, z tego 821 interwencji skierowano do Komendy Miejskiej Policji, a 3385 interwencji do 
Straży Miejskiej w Radomiu.
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W tym:

1. Ujawniono i zatrzymano 40 sprawców  na gorącym uczynku  przestępstwa t.j.:

- znieważenie funkcjonariusza -  2;
- nietrzeźwy kierujący - 3;
- rozbój - 3;
- niszczenie mienia - 12;
- kradzież - 4;
- bójka - 6;
- pobicie - 6;
- niszczenie symboli państwowych -2;
- posiadanie narkotyków - 2.

Ujawniono i zatrzymano 2662 sprawców na gorącym uczynku wykroczenia t.j.:

- 231 zakłóceń porządku publicznego,
- 553 wykroczeń w ruchu drogowym (zakaz ruchu, parkowanie na ciągach pieszych i zieleni itp.)
- 1635 wykroczeń porządkowych (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, załatwianie potrzeb
w miejscu publicznym, nieobyczajny wybryk itp.)
- 243 inne (zrywanie plakatów, naklejanie plakatów w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie).
Dla potrzeb dowodowych Policji i Straży Miejskiej 301 razy nagrano  materiał zdjęciowy ze zdarzeń,
w tym dla Policji 283 razy, dla Straży Miejskiej 11 razy oraz 7 razy dla innych służb.

W związku z zagrożeniem życia i zdrowia oraz  uszkodzenia mienia, pracownicy monitoringu 
przekazali 1504 informacji z prośbą o interwencję do służb porządkowych t.j.:

- 259 razy wezwano karetkę pogotowia;
- 8 interwencji związanych z załączeniem się alarmu w sklepach;
- 4 razy wezwano Straż Pożarną;
- 107 razy udzielono pomocy osobom nietrzeźwym ( odwieziono do domu lub zatrzymano w PIZ);
- 104 razy zgłoszono awarię oświetlenia ulicznego;
- 1022 udzielono pomocy osobom leżącym (śpiący na ulicach i przystankach autobusowych).

Ilość interwencji  ujawnionych przez pracowników monitoringu ilustruje  tabela nr 1.
TABELA NR 1

L.p. Interwencje 2014 rok 2015 rok Różnica
1 Interwencje ogółem 4707 4206 -501
2 Skierowano do Policji 861 589 -272
3 Skierowano do SM 3845 3317 -528

Ilość przestępstw ujawnionych przez pracowników monitoringu w rozbiciu na poszczególne 
kategorie  ilustruje  tabela nr 2.

TABELA NR 2

L.p.
Rodzaj przestępstwa

2014 rok 2015 rok
Różnica

1 Znieważenie funkcjonariusza 
Straży Miejskiej

1 2 +1

2 Kradzież 5 4 -1
3 Rozbój 1 3 +2
4 Niszczenie mienia 14 12 -2
5 Nietrzeźwy kierowca 4 3 -1
6 Pobicie 14 6 -8
7 Niszczenie symboli państwowych 0 2 +2
8 Posiadanie narkotyków 1 2 +1
9 Bójka 1 6 +5

RAZEM 41 40 -1
Porównując ilość  zdarzeń za  okres: 2014 rok (4707 zdarzeń)do  2015 roku

(4206 zdarzeń) należy stwierdzić, że nastąpił spadek ilości interwencji podjętych przez pracowników 
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monitoringu o 501. Biorąc powyższe pod uwagę nasuwa się wniosek, że spadek ilości nagranych  
zdarzeń podyktowany był ogólnym spadkiem przestępczości i świadomością potencjalnych sprawców 
przestępstw o właściwej i skutecznej obserwacji prowadzonej przez pracowników monitoringu 
miejskiego, którzy natychmiast zareagują i powiadomią odpowiednie służby w przypadku zagrożenia 
bądź zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Ilość sporządzonego materiału zdjęciowego przedstawia tabela nr 3.

TABELA NR 3
L.p. Materiał zdjęciowy 2014 rok 2015 rok Różnica
1 Dla potrzeb Policji 249 283 +34
2 Dla potrzeb SM 38 11 -27
3 Inne służby, sądy 

prokuratury
0 7 +7

RAZEM 287 301 +14
Wzrost nagranego materiału zdjęciowego dla potrzeb dowodowych Policji świadczy

o skutecznym wykorzystaniu nagranego materiału  jako dowód w postępowaniu przygotowawczym.

Ilość ujawnionych wykroczeń przez monitoring przedstawia tabela nr 4.

TABELA NR 4
L.p Rodzaj wykroczenia 2014 rok 2015 rok Różnica
1. Porządkowe 1741 1635 -106
2 Drogowe 583 553 -30
3 Zakłócenie porządku 

publicznego
336 231 -105

4 Inne 307 243 -64
RAZEM 2967 2662 -305

W związku z zagrożeniem życia i zdrowia, ilość informacji przekazanych przez  pracowników 
monitoringu  z prośbą o interwencję przedstawia tabela nr 5.

TABELA NR 5
L.p Zgłoszenia 2014 rok 2015   rok Różnica
1 Pogotowie Ratunkowe 309 259 -50
2 Straż Pożarna 7 4 -3
3 Pomoc osobom nietrzeźwym 123 107 -16
4 Włączony alarm w sklepach i 

instytucjach
12 8 -4

5 Wyłączone oświetlenie ulicy 152 104 -48
6 Pomoc osobom leżącym 1094 1022 -72

RAZEM 1697 1504 -193
VI. BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Do obowiązków Sekcji Nadzoru Epidemiologii należy zapobieganie powstawaniu
i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i pasożytniczym.  W 1994 wprowadzono w Polsce Program 
Szczepień Ochronnych uzupełniany i zatwierdzany corocznie przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię szczepień ochronnych jest ustawa 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nadzór nad prawidłowością 
wykonywania szczepień ochronnych, jak również analiza realizacji tych szczepień leży w gestii 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W podmiotach leczniczych nadzorowanych przez PSSE w Radomiu 
funkcjonują 73 punkty szczepień wykonujące szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży do 19 roku 
życia oraz u dorosłych szczepienia poekspozycyjne  i w grupach ryzyka. Podmioty wykonujące 
szczepienia ochronne kontrolowane są dość szczegółowo poprzez kontrole w miejscu wykonywania 
działalności oraz poprzez sprawozdania comiesięczne ze szczepień przeciw pneumokokom,  ospie 
wietrznej, DTaP u dzieci z grupy ryzyka, sprawozdania kwartalne z gospodarności szczepionką
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i stanu kart uodpornienia oraz sprawozdania roczne. Od kilku lat zanotowano niepokojące zjawisko  
uchylania się coraz większej grupy rodziców od szczepienia swoich dzieci.  Punk szczepień przy 
PSSE w Radomiu prowadzi szczepienia przeciw grypie dla grup podwyższonego ryzyka.  W roku 
2015  zaszczepiono 626 osób.

Sekcja Higieny Pracy  prowadzi bieżący nadzór nad warunkami pracy panującymi w zakładach  
pracy. W 2015 roku przeprowadzono 301 kontroli w zakładach pracy. Wydano 165 decyzji 
administracyjnych  obligujących pracodawców do  poprawy stwierdzonych uchybień. Wydano decyzje 
na uznanie 21 chorób zawodowych.  W ciągu ostatnich lat wydawanych jest 20 do 30 decyzji  na 
choroby zawodowe w ciągu roku.

Źródłem zaopatrzenia w wodę dla celów komunalnych  w Radomiu są wody podziemne ujmowane 
z poziomu kredowego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi bieżący nadzór sanitarny 
nad jakością wody przeznaczoną do spożycia  w 3 wodociągach na terenie miasta Radomia.                                                     
Są to:

- Wodociąg Miejski w Radomiu należący do Wodociągów Miejskich  sp. z o.o., z którego korzysta 
224751 mieszkańców:
- Wodociąg zakładowy należący do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, z  którego 
korzysta około 1100 osób.
- Wodociąg lokalny należący do SWPZZPOZ ul. Krychnowicka 1, z którego korzysta około 430 osób.                                                                                                                               
Do niedawna woda z Wodociągu Miejskiego posiadała podwyższoną zawartość manganu. Ostatnio 
badane próbki wody wykazują, że zawartość manganu mieści się w granicach dopuszczalnych norm. 
Nad jakością wody  bakteriologiczną i chemiczną prowadzone są systematyczne badania przez 
Laboratorium Higieny komunalnej.  Z wyznaczonych punktów kontrolnych pobierane są  próbki wody dla 
potrzeb prowadzonego monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Na podstawie uzyskanych wyników 
woda przeznaczona  do spożycia na terenie Miasta Radomia spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. (Dz.U.Nr 61,poz 417, z póż. zm). Nadzór nad  jakością zdrowotną żywności 
oraz warunkami zdrowotnymi produkcji (z wyłączeniem produkcji środków spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego), oraz warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi 
mieć wpływ na zdrowie ludzi  sprawuje nadzór Sekcja Nadzoru Żywności, Żywienia i Kosmetyków. 
Badania pobranych prób wykonuje Sekcja Laboratoryjna Żywności, Żywienia i Kosmetyków. Sekcja 
Nadzoru  prowadzi planowe i interwencyjne kontrole  zakładów obrotu żywnością  takich jak: sklepy, 
kioski spożywcze, targowiska, magazyny hurtowe. Kontrole zakładów żywienia zbiorowego otwartego: 
restauracje, bary, puby, obiekty małej gastronomi. Kontrole zakładów żywienia zamkniętego – stołówki,  
bufety i bloki żywieniowe.  Sekcja prowadzi kontrole   oraz dopuszcza do użytkowania środki transportu 
przeznaczone do transportu żywności.

Kontrole zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i zakładów tatuaży prowadzą pracownicy Sekcji 
Nadzoru Higieny Komunalnej.  Zakłady te muszą spełniać  wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 17 lutego 2004roku, w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny 
odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologiczne, (Dz.U. 2004.31.273). 
Kontrole  takie dotyczą głównie: gromadzenia odpadów niebezpiecznych, posiadanych umów na ich 
odbieranie przez specjalistyczne firmy, dezynfekcji powierzchni oraz używanych narzędzi. 
Prowadzona jest także kontrola szczepień ochronnych pracowników tych zakładów.

Prowadzenie kontroli miejsc sprzedaży „dopalaczy” prowadzi Sekcja Nadzoru Higieny Pracy 
wspólnie z policją. W 2015 roku przeprowadzono 51 kontroli miejsc, w których zachodzi podejrzenie 
wprowadzania „dopalaczy” do  obrotu. Wydano 130 decyzji dotyczących „dopalaczy”, w tym 13 
decyzji o wymierzeniu  kary za wprowadzanie do obrotu środków zastępczych określanych mianem 
„dopalaczy” na łączna kwotę 440 000,- złotych.  W wyniku kontroli zabezpieczono 2912 sztuk 
opakowań produktów o łącznej masie 1 415,9 g co do których zachodziło podejrzenie iż są środkami 
zastępczymi.  Radomski Sanepid jako jedyny w Polsce będzie badał „dopalacze”. Na ukończeniu jest 
wyposażenie pracowni do prowadzenia badań.

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Radomiu 
informuje, że zgodnie z art. 80  pkt 9 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U.
z 2016r., poz.17 ) do zakresu działania Inspekcji  w ramach nadzoru nad  prawidłowością stosowania 
środków ochrony roślin należą między innymi następujące urzędowe działania:
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- kontrola stosowania środków ochrony roślin w gospodarstwach konwencjonalnych, w gospodarstwach 
prowadzących Integrowaną Produkcję, na terenach zieleni miejskiej, w firmach usługowego 
wykonywania zabiegów DDD,
- pobieranie prób płodów rolnych  na obecność pozostałości środków ochrony roślin.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych w ww. zakresie na terenie działania Oddziału
w 2015 roku  przeprowadzono 230 kontroli w tym: 166 kontroli obejmujących powiat radomski
i m. Radom.

Pobieranie prób płodów rolnych Oddział  prowadził  w ramach zadań ustawowych w oparciu
o harmonogram określony  przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Warszawie, dla następujących upraw; czereśni, cukinii, brzoskwini, papryki i kapusty pekińskiej. 
Ogółem pobrano 19 prób, w których nie stwierdzono przekroczenia Najwyższych Dopuszczalnych 
Pozostałości (NDP). Nie wszczynano procedury RASSF. W ramach uczestnictwa Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej 
Żywności i Paszach (Rapid Alert System For Food and Feed –RASFF) Inspekcja współpracuje
z Państwową Inspekcją Sanitarną.

W 2015 roku Oddział przeprowadził 4 kontrole z udziałem przedstawicieli SANEPIDU. W jednym 
przypadku pobrano próbę truskawki do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków 
ochrony roślin w płodach rolnych. Wobec 6 producentów rolnych  zastosowano  karę grzywny
w postaci mandatu w związku z nieprzestrzeganiem wymogów w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin wynikających  z ustawy z dnia 8 marca 2013 r o środkach ochrony roślin (Dz.U.
z 2015r., poz. 547).

3. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego.

W zakresie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w 2015 roku Radomski Szpital 
Specjalistyczny prowadził  w ramach kontroli wewnętrznej w cyklach półrocznych  nadzór sanitarno-
higieniczny wszystkich komórek. Łączna liczba przeprowadzonych kontroli wewnętrznych  - 40. 
Dokonywany jest i aktualizowany nadzór nad występowaniem Patogenów Alarmowych i Zakażeń 
Szpitalnych. W związku z  wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na Oddziale Chorób 
Wewnętrznych podjęto wysoko specjalistyczne działania polegające na wstrzymaniu przyjęć
i odwiedzin na Oddziale, przeprowadzono badania w zakresie nosicielstwa pacjentów i personelu, 
wzmocniono nadzór nad procedurami higienicznymi oraz podjęto działania dotyczące chorób 
szczególnie niebezpiecznych w tym Eboli. W 2015 roku pracownicy szpitala uczestniczyli  w szkoleniu 
o powyższej tematyce zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe.

Comiesięcznie dokonuje się kontroli czystości mikrobiologicznej wody uzdatnionej w oddziałach 
szpitala. Pracownicy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego są objęci rozszerzonym pakietem 
badań okresowych, w zależności od zagrożenia epidemiologicznego  występującego na danym 
stanowisku pracy. Lekarz zakładowy koordynuje procedury związane z wykonywaniem szczepień 
ochronnych. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych prowadzi w cyklach miesięcznych systematyczne 
kontrole w zakresie skuteczności działania sterylizatorów oraz procesów dezynfekcyjnych 
powierzchni i narzędzi.

4. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny.
W 2015 roku Mazowiecki Szpital Specjalistyczny podjął następujące działania:

a) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, realizując swoje statutowe działania, przeprowadził w 2015 roku 
minimum dwie kompleksowe kontrole każdego z 20 oddziałów szpitalnych oceniając m.in. stan 
higieniczny, a w wybranych przypadkach (np. Neonatologia i Położnictwo) wykonując mikrobiologiczne 
badania środowiskowe, oceniając stan zaopatrzenia w środki dezynfekcyjne, oceniając znajomość 
procedur epidemiologicznych przez personel. Uchybienia opisywane były odpowiednio w sporządzanych 
raportach oraz prowadzone były procedury naprawcze. ZKZS uczestniczył w kontrolach oddziałów 
prowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pielęgniarki 
Epidemiologiczne dodatkowo na bieżąco oceniają w oddziałach przestrzeganie wybranych procedur 
epidemiologicznych, oraz przeprowadzają krótkie szkolenia przypominające kontrolowane procedury.
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b) Dodatkowo ZKZS przeprowadził w roku 2015 łącznie 19 kompleksowych szkoleń dla całego 
personelu medycznego szpitala, obejmujących m.in. tematykę: postępowanie po ekspozycji zawodowej 
na czynniki zakaźne, przygotowanie pola operacyjnego, przestrzeganie wyznaczonych stref 
higienicznych, leczenie wybranych zakażeń szpitalnych, profilaktyka zakażeń w Zakładzie Fizjoterapii, 
pielęgnacja chorego z ranami przewlekłymi i odleżynami, zasady pracy personelu w ognisku 
epidemicznym na przykładzie zakażeń Clostridium difficile, zasady izolacji pacjentów z różnymi 
schorzeniami potencjalnie zakaźnymi.
c) Pielęgniarki Epidemiologiczne każdorazowo przeprowadzają odpowiednie szkolenie wstępne przy 
przyjęciu nowej osoby do pracy w szpitalu (zwłaszcza przy przyjmowaniu personelu stricte 
medycznego).
d)W ramach zapobiegania zakażeniom szpitalnym i rozwojowi lekooporności patogenów, ZKZS 
monitoruje występowanie zakażeń tak w formie nadzoru biernego (analiza zgłoszeń zakażeń
z oddziałów), jak i czynnego (analiza wszystkich dodatnich wyników badań mikrobiologicznych,
a w przypadku zakażeń inwazyjnych lub zakażeń patogenami alarmowymi, kontakt z lekarzami 
prowadzącymi pacjentów, analiza kliniczna przypadku, ustalenie najbardziej właściwej antybiotykoterapii 
celowanej). Na wniosek lekarza prowadzącego takie działania prowadzone są również
w zakresie wyboru optymalnej antybiotykoterapii empirycznej u pacjentów ze świeżym
ciężkim zakażeniem, u których nie ma jeszcze wyników pobranych badań mikrobiologicznych. Dla 
ograniczenia potencjalnej indukcji antybiotykooporności drobnoustrojów, w szpitalu wydzielone zostały 
grupy antybiotyków szerokospektralnych lub takich, gdzie łatwo wytwarza się lekooporność. Antybiotyki 
te są wydawane z apteki szpitalnej po akceptacji Lekarza Epidemiologa, co zapobiega ich 
potencjalnemu nadużywaniu i tym samym selekcji antybiotykooporności.
e) W każdym roku ZKZS organizuje minimum 2-3 szkolenia dla lekarzy na temat leczenia zakażeń, 
zapraszając z zewnątrz prelegentów - specjalistów w dziedzinie konkretnych zakażeń. W szpitalu 
opracowana jest (i odpowiednio często modyfikowana) procedura zapobiegania ekspozycjom 
zawodowym na biologiczne czynniki zakaźne. Prowadzone są okresowe szkolenia w tym zakresie, tak 
dla personelu medycznego szpitala, jak i dla personelu firmy sprzątającej. Ilość ekspozycji zawodowych 
w ostatnich latach powoli maleje. Szpital zapewnia personelowi wykonywanie nieodpłatnych badań 
poekspozycyjnych i kontrolnych, jak też finansuje, zgodnie z Kodeksem Pracy koszty koniecznej lekowej 
profilaktyki poekspozycyjnej. Dzięki temu od wielu lat w szpitalu nie było przypadków zachorowań po 
ekspozycjach zawodowych. Bezpieczeństwu epidemiologicznemu personelu medycznego
(ale i pacjentów) sprzyja włączenie badań na obecność w organizmie wirusów HBV, HCV, HIV, 
gronkowca złocistego MRSA do zestawu badań wykonywanych w związku z okresowymi badaniami 
pracowniczymi. Działania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych uzyskują pozytywne opinie tak nadzoru 
sanitarno-epidemiologicznego, jak też osób kontrolujących szpital z ramienia Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W 2015 roku GKRPA  systematycznie przeprowadzała kontrolę lokalów gastronomicznych, 

punktów sprzedaży alkoholi pod względem posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, sprzedaży 
alkoholu osobom nieletnim, i osobom nietrzeźwym, spełnienia norm budowlanych i sanitarno-
epidemiologicznych.

Łącznie w  2015 roku członkowie GKRPA w Radomiu przeprowadzili 475 kontroli:

- w placówkach handlowych: 369;
- wlokalach gastronomicznych: 106.

Skontrolowano ogółem: 405 punktów sprzedaży alkoholu w tym:

- placówek handlowych: 315;
- lokali gastronomicznych: 90.

Podczas kontroli w kilku placówkach stwierdzono brak informacji o szkodliwości picia alkoholu oraz 
brak wymaganej dokumentacji. Braki zostały usunięte, co potwierdziły ponowne kontrole.

6. Szkoły
W zakresie Bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w 2015 roku Szkoły realizowały 

następujące przedsięwzięcia:
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a) Systematyczne monitorowanie przestrzegania przepisów higieniczno–sanitarnych w placówce.
b) Przeprowadzanie badań kontrolnych jakości wody w placówce.
c) Informowanie rodziców o potrzebie kontrolowania dzieci pod kątem wystąpienia chorób zakaźnych
i pasożytniczych.
d) Przeprowadzanie badań okresowych pracowników pod kątem chorób zawodowych.
e) Przestrzeganie procedur HACCAP w procesie żywienia zbiorowego w placówce.
VII. BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE
1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w zakresie realizacji „Programu” w 2015 roku zrealizował 
następujące przedsięwzięcia:

a) Obszar miasta Radomia – powiat grodzki – to jedna z dwóch jednostek terytorialnych obsługiwanych 
przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii (drugą jest powiat radomski-ziemski). Pod nadzorem  
weterynaryjnym znajdują się podmioty gospodarcze działające w zakresie: uboju, rozbioru mięsa, 
przetwórstwa i składowania mięsa. W skład tych podmiotów  wchodzi:
- 1 rzeźnia,
- 3 zakłady rozbioru,
- 11 zakładów przetwórczych,
- 1 chłodnia,
- 1 zakład mleczarski,
- 1 punkt skupu dziczyzny,
- 1 zakład utylizacyjny,
- 1 hurtownia karmy dla zwierząt domowych,
- 5 zakładów przetwarzających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego,
- 1 schronisko dla zwierząt,
- 3 firmy transportujące zwierzęta,
- 6 firm pośredniczących w skupie zwierząt,
- 2 fermy drobiu oraz 141 stad/gospodarstw utrzymujących bydło,
- 22 stada/gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną.
b) Ponadto w ramach w/w programu Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu podejmował zadania  
ustawowe w zakresie kompetencji  Inspekcji Weterynaryjnej, ich realizacja to między innymi:
- monitoring chorób zakaźnych i czynników chorobotwórczych - badania kontrolne zwierząt w zakresie 
gruźlicy, brucelozy, białaczki, pryszczycy, gorączki Q /bydła, owiec i kóz/;  pomoru, chor. pęcherzykowej 
i Aujeszkyego u świń; salmonellozy u drobiu i świń, wścieklizny u lisów.
- zwalczanie ognisk chorób zakaźnych - w 2015 r. 1 ognisko salmonellozy drobiu /likwidacja 2 tyś. sztuk 
kur niosek/; 2 przypadki włośnicy u dzików/ likwidacja i zniszczenie materiału/.
- nadzór nad jakością produkcji środków spożywczych, pasz, utylizacją i zagospodarowaniem ubocznych 
produktów pochodzenia zwierzęcego np. w 2015 r. ubój zwierząt to 1986 sztuk bydła i prawie 20 tyś. 
sztuk świń.

2. Straż Miejska
Straż Miejska w Radomiu w swojej strukturze posiada Ekopatrol tj. wyspecjalizowaną jednostkę 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zajmującą się wyłapywaniem zwierząt bezdomnych w pierwszej 
kolejności zwierząt agresywnych. Od 1 marca 2012 roku wszyscy funkcjonariusze zostali 
przeszkoleni oraz wyposażeni w odpowiedni sprzęt służący do odławiania zwierząt. Straż Miejska 
przejęła od schroniska zadanie wyłapywania bezdomnych psów z ternu miasta Radomia. Ponadto 
funkcjonariusze odławiają zwierzynę egzotyczną oraz dziką napływająca z terenów leśnych. Strażnicy 
zostali przeszkoleni przez specjalistów między innymi: Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
pracowników ZOO z Warszawy, funkcjonariuszy Straży Leśnej oraz Ornitologów. Ekopatrol został 
wyposażony w najlepszy sprzęt jaki jest dostępny na rynku. Pojazd przeznaczony do tego zadania 
został przystosowany do przewozu zwierząt. Przygotowanie funkcjonariuszy miało na celu skuteczne 
oraz bezpieczne dla nich samych oraz zwierząt podejmowanie interwencji. Straż Miejska w Radomiu 
w ramach posiadanych kompetencji prowadzi również kontrole pod kątem szczepień psów przeciw 
wściekliźnie za co w roku 2015 nałożono 28 mandatów karnych na właścicieli psów oraz pouczono 
ponad 80 z nich. Straż Miejska w ramach działań z zakresu bezpieczeństwa weterynaryjnego 
prowadzi współpracę z lekarzem weterynarii który posiada stosowną umowę z Gminą Miasta Radom 
na obsługę zwierząt chorych i po wypadkach.

VIII. OCHRONA  DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu.
W 2015 roku na terenie miasta Radomia  działaniami kontrolnymi objęto 5 zabytków t.j.:

- kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela,
- zespół klasztorny Bernardynów z kościołem p.w. św. Katarzyny,
- Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Załuskich ul. Piłsudskiego,
- kościół katedralny p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny,
- Muzeum J. Malczewskiego ul. Rynek.

W ramach programu zapobiegania przestępczości skontrolowano stan zabezpieczeń 
antywłamaniowych i przeciwpożarowych, sprawdzenie trwałości oznakowania wybranych zabytków 
ruchomych (30 obiektów) . Działania te były realizowane wspólnie z Urzędem Miejskim, KMP
i Państwową Strażą Pożarną w Radomiu. Po dokonaniu sprawdzenia i oględzin w/w obiektów 
sporządzono stosowne protokoły.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że ogólny stan zabezpieczeń antywłamaniowych
i przeciwpożarowych  jest dobry. Drobne uwagi dotyczące stanu zabezpieczeń omówiono z w/w 
podmiotami i zobowiązano ich do naprawienia w 2016 roku.

2. Komenda Miejska Policji.
W ramach programu „Powiatowy program zapobiegania przestępczości i ochrony obywateli

i porządku publicznego na lata 2015-2018”  w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego (oceny 
stanu technicznego, stanu zabezpieczeń antywłamaniowych i przeciwpożarowych obiektu 
zabytkowego, zabezpieczenia zbiorów) radomscy policjanci uczestniczyli wspólnie
z przedstawicielami Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony UM, 
funkcjonariuszami SM i PSP oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków
w Warszawie delegatura w Radomiu w inspekcji 4 obiektów na terenie Radomia.

3. Szkoły.
W zakresie ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku Szkoły realizowały następujące 

przedsięwzięcia:

a) Zajęcia edukacyjne z zakresu kształtowania poczucia tożsamości narodowej i regionalnej (wycieczki 
w najbliższe otoczenie, poznawanie miejsc pamięci, zajęcia edukacyjne w bibliotece, muzeum itp.).
b) Uroczyste obchodzenie świąt religijnych i państwowych.
c) Zapoznanie młodzieży z historią i zabytkami Radomia.
d) Opieka nad miejscami pamięci narodowej.
IX. BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Oddział Radom.

W ramach realizacji powyższego przeprowadzono kontrole na targowiskachzlokalizowanych na 
terenie miasta Radomia w zakresie dotyczącym uwidaczniania cen towarów oferowanych w punktach 
sprzedaży okrężnej oraz legalności prowadzonej działalności gospodarczej. Ogółem przeprowadzono 
23 kontrole na 4 targowiskach. Kontrolą objęto działalność prowadzoną przez 23 przedsiębiorców
w tym prowadzoną przez 13 obcokrajowców. Kontrolowani prowadzili sprzedaż artykułów 
przemysłowych, jak: wyroby konfekcyjne, bielizna, obuwie, w ramach sprzedaży dokonywanej poza 
punktem stałej lokalizacji. Nieprawidłowości stwierdzono w 20 punktach sprzedaży okrężnej 
zlokalizowanych na 4 targowiskach, w tym 13 punktach prowadzonych przez obcokrajowców.
Nieprawidłowości polegały na braku oznaczenia ceną w formie cennika bądź w inny sposób 366 
towarów oferowanych w punktach sprzedaży okrężnej. Powyższe nie spełnia wymagań określonych 
w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r o informowaniu o cenach towarów i usług ( Dz.U. 
z 2014r. Poz.915) i § 5ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r  w sprawie 
szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów 
przeznaczonych do sprzedaży (DZ.U. z 2015r poz.568).

Na podstawie ustaleń kontroli:
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- wydano 7 decyzji administracyjnych, w tym 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.
-w stosunku do 6 przedsiębiorców w drodze decyzji na podstawie art.6 ust. 1 w/w ustawy
o informowaniu o cenach towarów i usług wymierzono karę pieniężną w łącznej wysokości 1550 złoty.
- 9 spraw jest w toku.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie legalności działania 23 przedsiębiorców. Wszyscy 
działali w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Komenda Miejska Policji.
W ramach współpracy międzyinstytucjonalnej w roku 2015 przeprowadzonych zostało 30 kontroli 

na terenie miasta. Kontroli poddano targowiska miejskie przy ulicy Śląskiej, Struga i Wernera.
W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Sanepidu, Izby Celnej, Urzędu Kontroli 
Skarbowej i Straży Granicznej. Każdorazowo przy okazji spotkań ze społeczeństwem policjanci 
przekazują wiedzę wiktymologiczną dotyczącą przepisów prawa związanych z najistotniejszymi 
problemami osób prowadzących działalność gospodarczą.

3. Straż Miejska.
Straż Miejska w Radomiu w ramach Uchwały Nr 232/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 

listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty 
targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór oraz Uchwały Nr 276/2012 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich 
regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia prowadzi działania na targach oraz w miejscach 
objętych ustawowym zakazem handlu oraz terenach prywatnych na których odbywa się handel. Straż 
Miejska ponadto jest koordynatorem działań dotyczących nielegalnego handlu, pod kątem braku 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Kontrolowane są miejsca należące do gminy, które nie 
są przeznaczone do handlu. W skład zespołu koordynowanego przez Straż Miejską wchodzą: Policja, 
Straż Graniczna, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Celny, Sanepid, Państwowa Inspekcja Handlowa, 
Urząd Skarbowy i inne.

X. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
1. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Oddział Radom.

Celem zapewnienia bezpiecznego korzystania z internetu Mazowiecki Inspektor Inspekcji 
Handlowej Oddział Radom w ramach spotkań z młodzieżą przeprowadzono 28 prezentacji
w 7 placówkach na terenach szkół w Radomiu oraz 3 spotkania z seniorami. Prezentacje dotyczyły 
zagadnień związanych z dokonywaniem bezpiecznych zakupów w sieci w sklepach internetowych 
wraz z zawieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa.

2. Komenda Miejska Policji w Radomiu.
a) W dniu 17 marca 2015 roku Policjanci  Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 
spotkali się z uczniami PSP nr 15 i rozmawiali o bezpieczeństwie w intrenecie. Policjanci  przygotowali 
spotkanie z uczniami, aby wyjaśnić i uświadomić młodym internautom z jakimi zagrożeniami mogą się 
spotkać w sieci. Funkcjonariusze krok po kroku objaśniali, co to takiego cyberprzemoc i jakimi metodami 
posługują się cyberprzestępcy, aby wyciągnąć od dziecka interesujące go wiadomości. Wskazali także 
sposoby, jak można się ustrzec przed oszustami internetowymi i gdzie szukać pomocy w przypadku 
stania się ofiarą takiego przestępstwa. Kolejnym ważnym zagadnieniem była dyskusja
o odpowiedzialności karnej nieletnich, w związku ze stosowaniem niedozwolonych praktyk.
b) Komenda Miejska Policji w Radomiu przy współpracy z Urzędem Miejskim w Radomiu zorganizowała 
konkurs filmowy „Cyberprzemoc i uzależnienia” dla uczniów radomskich szkół. Projekt skierowany był do 
szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Młodzież tworzyła film profilaktyczno edukacyjny 
dotyczący zagrożeń widzianych oczami młodego pokolenia. Konkurs był zachęceniem uczniów
z radomskich szkół do aktywności twórczej oraz próbą własnej interpretacji zagrożeń związanych
z cyberprzemocą oraz uzależnieniami. Do konkursu zgłoszono dwa filmy pt: „Wygrana” i „Pomyłka”.
Pierwszy z nich autorstwa Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu, natomiast drugi 
Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu.

Filmy zostały ocenione przez fachowców, m.in. Dyrektora Radomskiego Teatru oraz Redaktora 
Naczelnego Telewizji Dami. Podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 15 października w Multikinie 
w Galerii Słonecznej w Radomiu gdzie miało miejsce  wręczenie nagród dla uczestników projektu.
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3. Straż Miejska.
Straż Miejska w Radomiu w ramach prowadzonych działań profilaktycznych w szkołach oraz 

placówkach oświatowych prowadzi działania popularyzacyjne dotyczące zagrożeń wynikających
z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą 
prelekcje na wywiadówkach oraz spotkaniach z rodzicami na temat korzystania z dostępnych 
zabezpieczeń filtrujących treści witryn internetowych.

4. Szkoły.
W zakresie bezpieczeństwa w sieci Szkoły w 2015 roku realizowały następujące przedsięwzięcia:

a) Zajęcia z młodzieżą na temat cyberprzemocy.
b) Zapoznanie wychowanków z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu.
c) Profilaktyka uzależnień od komputera, omawianie wpływu reklam i środków masowego przekazu 
realizowane podczas zajęć z wychowawcą.
d) Podejmowanie działań skierowanych do rodziców i młodzieży na temat korzystania z dostępnych 
zabezpieczeń filtrujących treści witryn internetowych.

DODATKOWE INFORMACJE  DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU:
1) W dniu 20 listopada 2014 roku wystosowano pismo do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Radomiu  z prośbą o rozpropagowanie  wśród podległych 
Zakładów Opieki Zdrowotnych „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości Oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018”. Delegatura w Radomiu nie 
przekazała „Programu” do Zakładów Opieki Zdrowotnej ani też nie wyraziła akcesu przystąpienia do 
tego „Programu”.
2) Wystosowano pismo do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu
z prośbą o ponowne rozpowszechnienie „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
Oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018” wśród Zakładów 
Opieki Zdrowotnej i nadesłanie informacji o przystąpieniu lub odmowie przystąpienia w/w Zakładów” do 
realizacji tego „Programu”.
3) Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom Komenda Miejska Policji i Straż Miejska
w Radomiu zwiększą i rozszerzą  działania w zakresie realizacji pkt IX i X w/w „Programu”.
4) W celu zwiększenia  realizacji zadań w 2016 roku monitoring miejski  zrealizuje następujące 
przedsięwzięcia:
a)Analizę pracy za 2015 rok przekaże do wiadomości Komendantom: Policji i Straży Miejskiej celem 
skierowania w miejsca najbardziej zagrożone większej ilości patroli .
b) W  2016  roku ponownie przeprowadzić szkolenie pracowników monitoringu na temat sytuacji 
przestępczych i metodach działania sprawców celem niedopuszczenia do popełniania przestępstw na 
terenie monitorowanym
c) Wszystkie przypadki, w których nie doszło do zatrzymania sprawców na gorącym uczynku 
przestępstwa bądź wykroczenia przez Policję lub Straż Miejską, mimo właściwej informacji pracowników 
monitoringu, na bieżąco będzie przekazywał Komendantom tych służb celem wypracowania 
skutecznych i szybkich  interwencji.
5) Dokumentacja źródłowa dotycząca sprawozdań podmiotów biorących udział w realizacji 
„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości Oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego na lata 2015-2018” znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa, Zarzadzania 
Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu. Natomiast dokumentacja źródłowa z realizacji 
„Programu” przez Szkoły znajduje się w Wydziale Edukacji  Urzędu Miejskiego w Radomiu.
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Załącznik nr 1

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU:

1. Prokurator Rejonowy Radom-Wschód.

2. Komenda Miejska Policji w Radomiu.

3. Straż Miejska.

4. Państwowa Straż Pożarna.

5. Urząd Miejski w Radomiu.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

7. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu.

8. Inspektorat Weterynarii w Radomiu.

9. Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

10. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego.

11. Komisja  Bezpieczeństwa przy Radzie Miejskiej w Radomiu.

12. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”.

13. Administratorzy obiektów.

14. Szkoły i placówki oświatowe.

15. Inspekcja ochrony.

16. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

17. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

18. Radomski Szpital Specjalistyczny.

19. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.

20. Lekarze pierwszego kontaktu.

21. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

22. Zespół  Interdyscyplinarny.

23. Organizacje pozarządowe.

24. Lokalne media.
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Załącznik nr 2

WYKAZ PLACÓWEK UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROGRAMU:

Lp
. Nazwa szkoły/placówki Adres

Przedszkola Publiczne
1 Przedszkole Publiczne Nr 2 ul. Jasińskiego 4
2 Przedszkole Publiczne Nr 4 ul. Kilińskiego 23
3 Przedszkole Publiczne Nr 5 ul. Czarnoleska 15
4 Przedszkole Publiczne Nr 7 ul. os. Sadków 7
5 Przedszkole Publiczne Nr 8 ul. Królowej Jadwigi 17
6 Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. Kalińska 4
7 Przedszkole Publiczne Nr 11 ul. Kościuszki 10
8 Przedszkole Publiczne Nr 12 ul. Wernera 34
9 Przedszkole Publiczne Nr 14 ul. Jana Pawła II nr 3

10 Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Kusocińskiego 10a
11 Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. Grenadierów 3
12 Przedszkole Publiczne Nr 17 ul. Zbrowskiego 10

13 Przedszkole Publiczne Nr 19 ul. Batalionów Chłopskich 
18

14 Przedszkole Publiczne Nr 23 ul. Świętojańska 5
15 Przedszkole Publiczne Nr 25 ul. Bohdany Kijewskiej 10

Publiczne Szkoły Podstawowe
16 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Odrodzenia 37

17 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Batalionów Chłopskich 
16

18 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Sobieskiego12
19 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Wyścigowa 49
20 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Sowińskiego 1
21 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Sandomierska 19
22 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Sienkiewicza 30
23 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kielecka 2/6
24 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Wierzbicka 89/93
25 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 ul. Energetyków 10
26 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Malenicka 29
27 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Gajowa 60
28 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. Powstańców Śląskich 4
29 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Starokrakowska 124/128
30 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Jaracza 8
31 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Ceglana 14
32 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 ul. Biała 6
33 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Jarzyńskiego 3
34 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Kolberga 5
35 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34 ul. Miła 18

Publiczne Gimnazja
36 Publiczne Gimnazjum Nr 5 ul. Warszawska 12
37 Publiczne Gimnazjum Nr 11 ul. Kujawska 19
38 Publiczne Gimnazjum Nr 12 ul. Krucza 2/10
39 Publiczne Gimnazjum Nr 13 z oddziałami dwujęzycznymi ul. 25 Czerwca 79

Licea Ogólnokształcące
40 I Liceum Ogólnokształcące ul. Żeromskiego 10
41 II Liceum Ogólnokształcące ul. Kusocińskiego 8
42 III Liceum Ogólnokształcące ul. Traugutta 44
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43 IV Liceum Ogólnokształcące ul. Mariacka 25
44 V Liceum Ogólnokształcące ul. Traugutta 52a
45 VII Liceum Ogólnokształcące ul. Powstańców Śląskich 4

46 X Liceum Ogólnokształcące ul. Prażmowskiego-Beliny 
37

47 XI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi ul.11 Listopada 27
Zespoły szkół

48 Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 ul. Ofiar Firleja 14
49 Zespół Szkół Integracyjnych ul. Wierzbicka 81/83
50 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z oddziałami sportowymi ul. Osiedlowa 36
51 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Kilińskiego 25
52 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Staromiejska 11
53 Zespół Szkół Budowlanych ul. Kościuszki 7
54 Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług ul. Śniadeckich 5
55 Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Wernera 22
56 Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich ul. Armii Ludowej 1
57 Zespół Szkół Elektronicznych ul. Sadkowska 19
58 Zespół Szkół Samochodowych ul. 25 Czerwca 66
59 Zespół Szkół Technicznych ul. Limanowskiego 26/30
60 Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" Al. Grzecznarowskiego 2
61 Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej ul. Uniwersytecka 6
62 Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga ul. 25 Czerwca 70
63 Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska 2

Pozostałe Placówki Oświatowe
64 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Grzecznarowskiego 15
65 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Grzecznarowskiego 15
66 Publiczny Ogródek Jordanowski ul. Śniadeckich 9
67 Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Kościuszki 5b
68 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ul. Kolejowa 22
69 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul. Toruńska 9
70 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kościuszki 5
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