UCHWAŁA NR 613/2018
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata
2015-2018" za 2017 rok
Na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1868 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 2017 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 613/2018
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 27 lutego 2018 r.
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI „POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
NA LATA 2015 – 2018” ZA 2017 ROK
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz 1868 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 Rady Miejskiej
w Radomiu nr 811/2014 z dnia 27 października 2014 roku 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 71 szkół i placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. Do realizacji Programu w roku 2017 przystąpiło
71 jednostek oświatowych. Wśród nich było: 15 przedszkoli, 20 szkół podstawowych, 4 gimnazja,
8 liceów ogólnokształcących, 16 zespołów szkół (obejmujących różne etapy kształcenia) oraz
8 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 2017 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
I. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA:
1. Komenda Miejska Policji.
W ramach realizacji programu podjęła następujące przedsięwzięcia:
- W dniu 23 kwietnia zainaugurowała akcję społeczną „Oznakuj Swój Rower”. Miało to miejsce podczas
zlotu „Radomskich Klasyków”, które odbyło się na Placu Corazziego w Radomiu. Przedstawiciele KMP
w Radomiu zachęcają wszystkich właścicieli jednośladów do znakowania rowerów. Procedura polega na
wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu „engrawer”, oznaczenia oraz wydaniu właścicielowi tzw.
„dowodu rejestracyjnego”, jako poświadczenia rejestracji pojazdu w bazie danych Policji. Znakowanie
rowerów odbywa się przy okazji różnego rodzaju festynów, imprez kulturalno - sportowych z udziałem
dzieci, młodzieży i dorosłych.Ponadto policjanci znakują rowery w każdy czwartek w godz. 10.00 -12.00
w KMP w Radomiu.
- Funkcjonariusze WP KMP w Radomiu w styczniu 2017 roku przeprowadzili szereg szkoleń
dotyczących miedzy innymi postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego na
terenie szkół i placówek oświatowych, handlu ludźmi, bezpiecznych zachowań. W trakcie szkoleń
wykorzystano między innymi materiały filmowe opracowane przez Wydział Bezpieczeństwa Urzędu
Miejskiego w Lublinie.
Radomscy i mazowieccy policjanci włączyli się w akcję „Paczka dla Bohatera”, zorganizowali
zbiórkę pieniędzy, a zebraną kwotę przeznaczyli m.in. na produkty żywnościowe i chemię
gospodarczą. Dary zostały przewiezione do koordynatora przedsięwzięcia w Radomiu i tam
przekazane celem rozdzielenia dla potrzebujących. "Paczka dla Bohatera" to ogólnopolska akcja,
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która odbyła się już siódmy raz. Nasze miasto dołączyło do akcji 3 lata temu. Akcje w naszym
regionie koordynowali wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego
"Hubala". W uroczystości podsumowującej trzecią edycję akcji w naszym regionie uczestniczyli insp.
Kamil Borkowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu oraz nadkom. Dariusz
Szymański Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu. W sumie wolontariusze zebrali ok.
3 ton żywności i artykułów spożywczych oraz ponad 200 kg chemii gospodarczej. Powstało z nich
45 paczek. Paczki przy pomocy służb mundurowych zostały rozwiezione do kombatantów AK.
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu dostarczyli 7 paczek dla żołnierzy mieszkających na
terenie miasta i powiatu radomskiego.
- W miesiącu styczniu 2017 roku Komenda Miejska Policji w Radomiu we współpracy z Biurem
Organizacyjnym „Zespół” zorganizowała coroczną konferencję-seminarium w Resursie Obywatelskiej
pod nazwą „Razem Bezpieczniej”. Na spotkaniu omówiono działania radomskiej policji oraz
zaprezentowano film instruktażowy dotyczący zasad bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożeń
o charakterze terrorystycznym. Poruszana była kwestia współpracy społeczeństwa, mieszkańców
naszego miasta i okolic na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W spotkaniu można było również obejrzeć
program przygotowany przez satyryka i tekściarza Krzysztofa Daukszewicza.
- W maju 2017 roku policjanci z WP KMP w Radomiu wzięli udział w festynie organizowanym z okazji
XIII Radomskich Dni Godności, które odbyły się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na
Borkach w Radomiu. Integracyjny festyn sportowo-rekreacyjny z okazji XIII Radomskich Dni Godności
otworzył Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia. Gry i konkursy przygotowali wolontariusze z Centrum
Młodzieży Arka. Były również atrakcje sportowe, między innymi regaty kajakowe. Chętni mogli zagrać
w siatkówkę plażową. W trakcie festynu policjanci WP KMP w Radomiu wszystkim uczestnikom
przekazywali niezbędną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa. Ponadto zaprezentowano wystawę sprzętu
miedzy innymi zaprezentowano symulator jazdy motorem, wszyscy chętni mogli oznakować swoje
rowery.
- W dniach 22 - 24 maja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu odbyło się
szkolenie podnoszące kwalifikacje służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie miasta.
Organizatorami szkolenia była Komenda Miejska Policji w Radomiu, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Radomiu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Delta Plus sp. z.o.o oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Szkolenie rozpoczęło podpisanie porozumienia
o współpracy między Komendantem Miejskim Policji w Radomiu, a Prezesem Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Delta Plus. Szkolenie to przeznaczone było dla dzielnicowych z terenu naszego
miasta oraz pracowników socjalnych. Podczas spotkania m.in. ratownicy medyczni omówili kwestie
pierwszej pomocy. Dariusz Kołodziej z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zaprezentował elementy
samoobrony, a podinsp. Agnieszka Bareja i Agata Gajos z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej
Policji z/s w Radomiu przybliżyły techniki radzenia sobie ze stresem. Wszystkie zajęcia prowadzone były
w formie warsztatów.
- 13 czerwca odbyło się spotkanie alumnów z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Radomiu. Seminarzyści dowiedzieli się, jak łatwo, w dzisiejszym świecie paść ofiarą
cyberprzemocy i jak takiemu zjawisku przeciwdziałać. Ponadto zapoznali się z problemem narkotyków
i dopalaczy oraz odkryli tajniki omijania prawa przez ludzi handlujących tego typu używkami. Szkolenie
dotyczyło również tematu terroryzmu. Spotkanie uwrażliwiło przyszłych księży na problemy, z którymi
mogą się zetknąć w duszpasterstwie, jak wychodzić z kryzysowych sytuacji, a przede wszystkim, w jaki
sposób osoby uzależnione przestrzec przed nadmiernym upublicznianiem swoich danych w sieci.
Ksiądz, poprzez posługę głoszenia Ewangelii nie tylko z ambony umieszczonej w kościele, ale i za
pośrednictwem mediów i środków społecznego przekazu, stopniowo uzyskuje status osoby publicznej,
a przez to może napotykać różnego rodzaju niebezpieczeństwa.
- 24 października w XI LO im. S. Staszica w Radomiu odbyła się debata społeczna. Tematem rozmów
pomiędzy przedstawicielami policji, władz samorządowych oraz społeczeństwem było szeroko
rozumiane bezpieczeństwo w naszym regionie. W debacie uczestniczyli m.in. Zastępca Naczelnika
Wydziału Prewencji KWP z/s w Radomiu podinsp. Agnieszka Guza, Zastępca Komendanta Miejskiego
Policji w Radomiu kom. Dariusz Szymański, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu
Anna Ostrowska, a także Leszek Margas Wicestarosta Radomski.
W spotkaniu udział wzięły również władze samorządowe miasta i gmin, a wśród zaproszonych
gości byli także przedstawiciele różnych instytucji, służb mundurowych, dyrektorzy szkół, które
współpracują z radomską policją i w powiecie radomskim działają na rzecz szeroko pojętego
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bezpieczeństwa. W debacie wzięli również udział mieszkańcy Radomia. 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. Zastępca KMP Dariusz Szymański zapewnił, że wszystkie
sugestie i postulaty mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa będą analizowane, a następnie
realizowane przez policjantów podczas codziennej służby.
- Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu już od początku wakacji kontrolowali miejsca letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży. Razem z pracownikami Sanepidu sprawdzali, czy dzieci, które
przyjechały na wakacje są bezpieczne i czy przebywają w odpowiednich warunkach. Sprawdzany był
stan bezpieczeństwa, warunki sanitarno - higieniczne i właściwie sprawowana opieka nad dziećmi
i młodzieżą. Ośrodki były kontrolowane także pod kątem czystości i odpowiedniego wyposażenia.
Policjanci w trakcie prowadzonych czynności nie mieli żadnych zastrzeżeń do organizatorów
wypoczynku dla najmłodszych. Podczas wizyt funkcjonariusze przeprowadzali także pogadanki na temat
bezpieczeństwa, tłumacząc dzieciom, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach. Omawiane były
zasady bezpiecznej zabawy w domu, podczas wypoczynku a także zasady bezpiecznego zachowania
się nad wodą i na drodze.
- Zjawisko żebractwa nieletnich na obszarze działania KMP Radom jest stale monitorowane,
prowadzone jest systematyczne rozpoznanie zagrożenia wymienioną patologią. Policjanci realizują
zadania w powyższym zakresie, wykorzystując do tego celu Procedury postępowania Policji wobec osób
bezdomnych i żebrzących. W ramach codziennych służb patrolowych prowadzone są kontrole miejsc,
w których może dochodzić do żebractwa, w szczególności okolice placówek handlowych, targowisk
miejskich, dworców PKP, PKS, itp. Szczególną uwagę policjanci zwracają na małoletnich, którzy mogą
być wykorzystywani do żebractwa przez osoby dorosłe.
- Corocznie Policjanci podejmują działania zmierzające do zapobiegania zdarzeniom związanym ze
zgonami osób bezdomnych. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że zima to pora roku, która stanowi
poważne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. W ramach pomocy osobom bezdomnym policjanci
podejmują działania mające na celu zapobieganie zdarzeniom związanym ze zgonami osób w wyniku
wychłodzenia organizmu. Stałą formą ochrony osób bezdomnych na terenie miasta Radomia i powiatu
radomskiego jest zadaniowanie służb patrolowo - interwencyjnych i dzielnicowych oraz prewencyjne
kontrole miejsc, w których mogą przebywać takie osoby (dworce, klatki schodowe, kanały ciepłownicze,
opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe, itp.), zgodnie z opracowanym i wdrożonym
algorytmem postępowania.
- Podczas realizacji zadań policjanci na stałe współpracują z instytucjami powołanymi do niesienia
pomocy osobom bezdomnym i samotnym, przede wszystkim z ośrodkami pomocy społecznej, oraz
domami dla bezdomnych i noclegowniami. Największym problemem utrudniającym funkcjonariuszom
niesienie pomocy osobom bezdomnym jest fakt, iż znaczna część z tych osób jest uzależniona od
alkoholu, a warunkiem przyjęcia osoby do noclegowni, czy domu dla bezdomnych jest stan trzeźwości.
Ponadto, każda osoba korzystająca z w/w placówek ma obowiązek legitymowania się dokumentem
tożsamości.
- W 2017 roku na terenie miasta Radomia miejsca przebywania osób bezdomnych były systematycznie
sprawdzane przez 2 streetwokerki. Komenda Miejska Policji w Radomiu na bieżąco wymieniała się
informacjami z podmiotami oraz właściwymi służbami w zakresie miejsc gdzie ujawnione były osoby
bezdomne. Koordynator KMP w Radomiu codziennie monitorował ilość miejsc wolnych w schroniskach
dla osób bezdomnych, która następnie była przekazywana do wiadomości dyżurnego. W czasie
podejmowanych działań nie ujawniono bezdomnych osób nieletnich.
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
2017 Straż Miejska otrzymała 4235 interwencji od operatorów monitoringu co pozwoliło znacząco
wpłynąć na wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz ład i porządek publiczny. Funkcjonariusze podczas
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kontroli sprawdzają również poziom 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 Urzędu Miejskiego w Radomiu.
a) Referat Bezpieczeństwa:
W Urzędzie Miejskim w Radomiu funkcjonuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego
zadaniem jest m.in. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na
potrzeby zarządzania kryzysowego oraz prowadzenie działań związanych z monitorowaniem,
planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta, ponadto pracownicy
Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony pełnią całodobowe dyżury i są
dyspozycyjni przez 24 godz. na dobę.
- W 2017r. MCZK zostało doposażone o kolejny radiotelefon MOTOROLA, który jest w dyspozycji
Prezydenta Miasta Radom w celu poprawy łączności z jednostkami organizacyjnymi Gminy, jak również
w nowy stół konferencyjny. Kwotę 4000 zł. przeznaczono na organizację szkolenia z obrony cywilnej, tj.
szkolenia Powiatowego Ośrodka Danych i Alarmowania oraz zajęcia z powszechnej samoobrony dla
pracowników UM.
- W 2017r. Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony zrealizował projekt.
„Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta
Radomia.” System został rozbudowany o 23 syreny alarmowe w systemie cyfrowym z możliwością
podawania informacji głosowych na kwotę 768.774 zł.
- Z budżetu Gminy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji, na potrzeby Komendy Miejskiej PSP
w Radomiu oraz na OSP Radom :
a) Rekompensaty pieniężne dla policjantów KMP za służby prewencyjne policjantów KMP w Radomiu
w wymiarze czasu przekraczającym normę określoną w art.33 ustawy o Policji na kwotę 70 000 zł.
b) Zakup lekkiej przyczepki kwatermistrzowskiej wyposażonej w zapas ubrań specjalnych strażaka dla
potrzeb KM PSP w Radomiu na kwotę 60 000 zł.
c) Zakup lekkiej przyczepy ratowniczej wyposażonej w sprzęt ratowniczy dla potrzeb KM PSP
w Radomiu na kwotę 60 000 zł.
d) Zakup 12 kompletów ubrań specjalnych dla KM PSP w Radomiu na kwotę 36 000 zł.
e) Z dotacji budżetu Marszałka Woj. Mazowieckiego zakupiono sprzęt gaśniczy oraz zestaw medyczny
dla OSP Radom na kwotę 14 000 zł.
f) Zakupiono sprzęt gaśniczy dla OSP Radom z budżetu Gminy na kwotę 7 000 zł.
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu przy
współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w dniu 05.04.2017r. przeprowadził
ćwiczenia dotyczące zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego pod
kryptonimem „EBOLA”. W ćwiczeniach brały udział: Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
w Radomiu, Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony, Komenda Miejska Policji w Radomiu, Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Radomiu, Straż Miejska Radom, Radomski Szpital Specjalistyczny.
b) Referat Ochrony i Monitoringu Miasta:
Łącznie w systemie monitoringu miejskiego w Radomiu na dzień 31.12.2017 rok pracuje 68 kamer.
W okresie od 1.01.2017 – 31.12.2017 roku ogółem pracownicy monitoringu zgłosili 4215 interwencji,
z tego 312 interwencji skierowano do Komendy Miejskiej Policji, a 3903 interwencji do Straży
Miejskiej w Radomiu.
Miejsca najbardziej zagrożone wg. ilości podjętych interwencji na poszczególnych
stanowiskach monitoringu.
Nr i Nazwa stanowiska

Lokalizacja kamer

2016 r

2017 r

Różnica

STANOWISKO I
Żeromskiego

Żeromskiego/Plac Konstytucji I

322

279

-43
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STANOWISKO II
Centrum
STANOWISKO III
Miasto Kazimierz.
STANOWISKO IV
Katedra
STANOWISKO V
Chrobrego
STANOWISKO VI
Osiedle XV Lecia
STANOWISKO VII
25 Czerwca
STANOWISKO VIII
Osiedle Planty
STANOWISKO IX
Osiedle Ustronie

Plac Dworcowy PKP I

512

375

-137

Grodzka/Taxi I

109

174

+65

141

225

+84

Prusa/Katedra
Żeromskiego/Traugutta

138

147

+9

Struga/Niedziałkowskiego I

110

216

+106

Struga/25 Czerwca I

192

180

-12

Planty/ Broni

84

57

-27

Planty/Broni

36

60

+24

Muszla 1 (Aleja)

290

214

-76

4. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”.
Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” swoje zadania
3 podstawowych celów:

statutowe wykonuje poprzez realizację

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” wzięło udział w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez MOPS dla około 120
dzieci z rodzin objętych pomocą ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zabawę
zorganizowano przy współpracy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rejon Pracy Socjalnej nr 9,
Stowarzyszenia Inicjatywa Lokalna oraz Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto”. SBM przeprowadziło
konkurs z wiedzy o bezpieczeństwie przeciw pożarniczym i ufundowało nagrody dla laureatów, zaś
Mikołaj rozdał dzieciom paczki ze słodyczami.
- W dniu 28 lutego 2017 roku w Domu Kultury Idalin przy ul. Bluszczowej Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej i Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna zorganizowało zabawę karnawałową dla seniorów.
Udział wzięło około 110 seniorów. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” zorganizowało konkurs
edukacyjny z nagrodami o tematyce bezpieczeństwa. Nagrody ufundowało Stowarzyszenie „Bezpieczne
Miasto”.
- W dniu 26 kwietnia 2017 roku Stowarzyszenie ‘Bezpieczne Miasto” wspólnie z Kancelarią PrezydentaCentrum Organizacji Pozarządowych w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego zorganizowało spotkanie
dla przedstawicieli radomskich organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów pt.
„Współczesne zagrożenia w życiu codziennym seniorów”. Na spotkanie zostali zaproszeni
funkcjonariusze: KMP w Radomiu Kamila Adamska i Paweł Lenarcik oraz rzecznik prasowy KMPSP
Konrad Neska, którzy rozmawiali z seniorami na temat ich bezpieczeństwa w codziennym życiu. Na
koniec spotkania Przewodniczący Stowarzyszenia Rafał Czajkowski najbardziej aktywnym seniorom
przekazał drobne upominki: czujniki tlenku węgla oraz gry planszowe.
5. Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
W ramach realizacji „Programu” podjął następujące przedsięwzięcia:
a) Imprezy masowe:
W 2017r. Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej wydała 58 postanowień na organizację imprez
masowych.
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Największą z imprez był AIR SHOW. W trakcie trwania imprezy pracownicy PSSE w Radomiu
prowadzili nadzór w zakresie bieżącego stanu sanitarno-porządkowego terenu oraz warunków
zdrowotnych (żywności i żywienia). Pozostałe postanowienia wydawano na imprezy sportowe oraz
artystyczno-rozrywkowe.
b) Kontrola miejsc wykorzystywanych do kąpieli:
W 2017 r. na nadzorowanym terenie zorganizowano 2 miejsca wykorzystywane do kąpieli - przy ul.
Bulwarowej i Krasickiego w Radomiu. Ze względu na obecność sinic miejsca w lipcu nie zostały
dopuszczone do kąpieli.
c) Kontrola jakości wody w basenach kąpielowych:
Ilość basenów kąpielowych dostępnych dla ludności wynosi 5. Są to baseny całoroczne, zasilane
w wodę pochodzącą z sieci wodociągu miejskiego. Działają przez cały rok, z przerwami na prace
techniczne. Próbki wody do badań pobierane są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Jakość
wody przydatna do kąpieli.
d) Kontrola jakości wody do spożycia:
Jakość wody do spożycia monitorowana na bieżąco. Na podstawie wyników badania wody
sporządzane są oceny jakości wody. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie budziła
zastrzeżeń. Woda pochodzi z wodociągu miejskiego w Radomiu.
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
W ramach swojej kompetencji realizował na bieżąco n/w zadania tj:
a) Przeprowadził 41 postępowań w sprawie rozbiórki budynków zagrażających bezpieczeństwu ludzi
i mienia (zakończono 12).
b) Sprawdził stan techniczny w 20 szkołach przeznaczonych do akcji zima.
c) Sprawdził stan techniczny w 18 szkołach przeznaczonych do akcji lato.
d) Przeprowadził 19 postępowań w sprawie stanu technicznego instalacji grzewczych.
e) Przeprowadził 1 postępowanie w sprawie budynku w którym odbywała się sprzedaż „dopalaczy”.
f) Skontrolował stan techniczny 111 placów zabaw.
g) Skontrolował stan techniczny 2 noclegowni.
7. Miejska Państwowa Straż Pożarna.
W zakresie realizacji „Programu” podjęła następujące przedsięwzięcia:
a) dokonywała analizy zagrożeń bezpieczeństwa oraz potrzeb społeczności lokalnej pod względem
bezpieczeństwa oraz prowadziła działania informacyjno - edukacyjne skierowanych do mieszkańców
o możliwych zagrożeniach i ich unikaniu.
- Opracowano analizę zagrożeń w oparciu o gromadzone katalogi zagrożeń. Na podstawie analizy
prowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców.
- 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 56 spotkaniach.
- 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 186 wycieczek. Wg
szacunków liczba zwiedzających niekiedy przekraczała 150 dzieci tygodniowo.
- W ramach Rządowego Programu "Bezpieczna +" przez cały rok realizowano projekt "Bezpieczny dom"
oraz akcję edukacyjną "Ognik". Przyjmowano liczne wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej. Podczas
spotkań poruszano tematykę bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożenia. W roku 2017 roku
„Bezpieczny dom” odwiedziło blisko 2900 dzieci (120 wycieczek).
b) propagowanie wśród mieszkańców działań edukacyjno -- informacyjnych na temat zagrożeń
związanych z tlenkiem węgla. 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.
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Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego na bieżąco przekazywano lokalnym mediom informacje
na temat w/w zagrożenia.
c) monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych (sportowych,
artystycznych oraz rozrywkowych); W roku 2017 Komenda Miejska PSP w Radomiu wydała 36 opinii
w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego imprez masowych.
d) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku uczestnikom wypoczynku nad akwenami wodnymi;
-„XI Piknik strażacki” zorganizowany wspólnie z Echem Dnia oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji 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
oraz Straż Miejska.
- Ćwiczenia „Radomka 2017" – przeprowadzone na terenie gminy Jedlińsk w oparciu o siły i środki woj.
mazowieckiego: Kompanii Specjalnej "Zalew" COO, wydzielonych sił i środków z Plutonu Logistycznego
"Baza" COO, Kompanii Powodziowej "Lipsko" WOO oraz wydzielonych sił i środków ksrg z terenu
powiatu radomskiego.
- Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego „RADOM 5” nad zalewem Borki
w Radomiu oraz nad Stawem Górnym w Pionkach w czasie prowadzonych ćwiczeń strażacy udzielali
podstawowych informacji na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz zasad bezpiecznego
kąpania się, jak również udzielania pierwszej pomocy medycznej podczas niebezpiecznych zdarzeń nad
wodą.
- Ponadto przekazywane były bieżące informacje Oficera Prasowego Komendanta Miejskiego PSP
w Radomiu do lokalnych mediów o zagrożeniach związanych z organizacją wypoczynku w miejscach do
tego nie przeznaczonych. Szczególny nacisk położono na wypoczynek organizowany na dzikich
kąpieliskach zlokalizowanych na stawach, rozlewiskach rzek oraz innych zbiornikach wodnych.
e) prowadzenie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu pod
względem posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom
nietrzeźwym, spełnienia norm budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych. W 2017 roku
funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Radomiu przeprowadzili 153 kontroli w obiektach
użyteczności publicznej, w tym:
- domy towarowe i supermarkety: 15 kontroli,
- dyskoteki i lokale gastronomiczne: 10 kontroli.
f) stałe doskonalenie współpracy i koordynacji działań służb, inspekcji, straży oraz innych uczestników
działań ratowniczych na terenie miasta Radomia. 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 akcji
propagandowych.
g) prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do ograniczenia lub likwidacji przyczyn
występujących zagrożeń poprzez prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych obiektów
w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W 2017 roku przeprowadzono w sumie 278
kontrole. W 50 przypadkach w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Komendant Miejski PSP
w Radomiu wydał decyzję administracyjną nakazującą usunięcie nieprawidłowości w ustalonym terminie.
Przeprowadzono również 119 czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie przekazywania
obiektów budowlanych do użytku. W 33 przypadkach wydano sprzeciw na przystąpienie do użytkowania.
8. Prokuratura Rejonowa Radom Wschód.
W ramach ustawowych obowiązków Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód wRadomiu realizuje
obowiązki poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach
karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, koordynuje działalność
w zakresie ścigania przestępstw, prowadzoną przez inne organy państwowe, nadzoruje zgodność
z prawem przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie
przewidzianym w ustawach regulujących organizację i przedmiot działania tych organów, jak również
podejmuje inne działania z zakresu ochrony ofiar przestępstw, w tym poprzez organizowanie
Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. W roku 2017 był on realizowany w dniach 20-26 lutego,
w tym okresie wyznaczeni prokuratorzy pełnili dyżury dla ofiar przestępstw, udzielając im pomocy
w postaci porad prawnych. Łącznie przyjęto 5 interesantów, z czego 1 osobę uznano za ofiarę
przestępstw.
9. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego.
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W ramach prowadzonego „Programu" podjęła następujące działania:
- Wspomagano projekt „Bezpieczne Ferie” współorganizowany przez Komendę Miejską Policji oraz
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
brała udział także w V Pikniku Zdrowia, któremu towarzyszyło „Motoserce”, czyli doroczna zbiórka krwi.
Zorganizowany został także pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku
motocyklowym.
-Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu brała udział, wspólnie z innymi służbami
w ćwiczeniach praktycznych na wypadek wystąpienia realnych zagrożeń - „Postępowanie z pacjentem
podejrzanym o zachorowanie na chorobę zakaźną”.
- Dbając o bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu prowadzi stały nadzór nad warunkami higieniczno – sanitarnymi personelu, sprzętu,
ambulansów oraz pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia medyczne. Skuteczność swych
działań w tym zakresie Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu weryfikuje dodatkowo
zlecając wykonanie stosownych badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
w Radomiu.
- Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu prowadzi również działania w celu poprawy
bezpieczeństwa w miejscach publicznych. W 2017 roku zabezpieczała medycznie 158 imprez
masowych (w tym największą tegoroczną imprezę w Radomiu AIR SHOW 2017).
10. Szkoły w zakresie realizacji „Programu” realizowały następujące przedsięwzięcia:
1. Systematyczny kontakt dyrektora placówki z dzielnicowym, zgłaszanie zagrożeń w najbliższym
środowisku, udział w wywiadzie środowiskowym.
2. Prawidłowe oznaczenie dróg dojazdowych do placówki, oznaczenia numerem posesji.
3. Propagowanie wśród uczniów/wychowanków i ich rodzin właściwej gospodarki odpadami. Selektywna
zbiórka odpadów przez pracowników do oznaczonych kontenerów.
4. Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej i Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt. Udział w akcji
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, propagowanie humanitarnego postępowania ze zwierzętami.
5. Systematyczne kontrole obiektów pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Przeprowadzenie
próbnych ewakuacji, sprawdzenie właściwego oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych,
przeprowadzenie szkoleń dla pracowników.
6. Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w placówce.
7. Dbałość o terminowe dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków.
II. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH:
1. Komenda Miejska Policji.
- Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, na co dzień przeprowadzają
spotkania profilaktyczno - edukacyjne dla rodziców, pedagogów, uczniów, podczas których poruszane
są aspekty prawne oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. W zależności od zaproponowanych
zagadnień tematyka spotkań dostosowywana jest do potrzeb adresatów.
- 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. 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.
- W dniu 21 kwietnia XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica
w Radomiu zorganizowało po raz kolejny m.in. przy wsparciu i pomocy Komendanta Miejskiego Policji
w Radomiu międzyszkolne zawody w wieloboju sprawnościowym dla uczniów klas mundurowych.
W zawodach wzięły udział 5 - osobowe zespoły, a wielobój sprawnościowy składał się z kilku
konkurencji.
We współzawodnictwie sportowym wzięły udział drużyny z garnizonu mazowieckiego. Spośród
drużyn pierwsze miejsce zajęła ekipa XI LO w Radomiu. Celem zawodów jest popularyzowanie wśród
młodzieży szkół średnich wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych, zagadnień związanych
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z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Istotną kwestia jest także integracja
szkół, które prowadzą klasy mundurowe. Komendant Miejski Policji w Radomiu ufundował puchar.
- W dniu 10 maja Policjanci WP KMPP w Radomiu przeprowadzili szkolenie dla rodzin zastępczych
z terenu powiatu radomskiego działających pod auspicjami Powiatowego Centrum, Pomocy Rodzinie pn.
„Dziecko w pętli uzależnień – jak skutecznie reagować”. W trakcie spotkania funkcjonariusze
przekazywali wiedzę dotyczącą zagrożeń, na jakie mogą być narażone dzieci i młodzież omawiano
miedzy innymi zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, uzależnieniami od alkoholu, środków
odurzających oraz środków zastępczych tzw. „dopalaczy”, handlu ludźmi oraz zagrożeń o podłożu
terrorystycznym.
- W dniu 1 czerwca Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wspólnie ze Stowarzyszeniem
Centrum Młodzieży Arka w Radomiu na Placu Stare Miasto zorganizowali festyn dla dzieci z okazji ich
święta. W akcję zorganizowaną dla dzieci z okazji ich święta włączyli się także radomscy sportowcy,
m.in. piłkarze RKS Radomiak Radom, siatkarze z klubu Cerrad Czarni Radom oraz koszykarze Rosy
Radom. Zebranym przy scenie towarzyszyło m.in. kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Radomiu,
podinsp. Piotr Kostkiewicz i kom. Dariusz Szymański. Wśród gości byli również Wiceprezydent Radomia
Jerzy Zawodnik oraz Honorowy Konsul Czarnogóry Marcin Ruta. Podczas festynu na wszystkich
zgromadzonych czekało mnóstwo atrakcji. Pod sceną odbywały się warsztaty artystyczne dla dzieci
i młodzieży. Był m.in. pokaz policyjnych motocykli, symulator jazdy motocyklem, freestyle rowerowy,
pokazy przygotowane przez dzieci, szachy, radomskie klasyki i wiele innych niespodzianek. Uczestnicy
zatańczyli także belgijkę, a uczniowie ZDZ przedstawili pokaz technik i taktyk interwencyjnych. Podczas
festynu były konkursy z nagrodami, a pod sceną mnóstwo zabawy.
- W dniu 19 czerwca policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu spotkali się z dziećmi, które
uczestniczyły w poranku filmowym. Policjanci opowiadali o zasadach bezpieczeństwa podczas
zbliżających się wakacji. W projekcie udział wzięło Studio Edukacji Artystycznej - Pinezka.
- W dniu 28 września policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu wspólnie ze Stowarzyszeniem
„Słoneczny Dom” w Radomiu, Wyższą Szkołą Handlowa w Radomiu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Radomiu współorganizowali seminarium pn. „Dzieci mają swoje prawa”. W spotkaniu
udział wziął miedzy innymi wiceprezydent miasta Radomia Jerzy Zawodnik, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radomiu Marcin Gierczak oraz naczelnik wydziału prewencji KMP w Radomiu
asp. sztab. Krzysztof Jabłonka oraz przedstawiciele różnych służb i instytucji miedzy innymi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków
Adopcyjnych z terenu Mazowsza. W trakcie seminarium poruszane były tematy związane z szeroko
pojętym bezpieczeństwa oraz prawami dzieci. Wśród prelegentów byli miedzy innymi funkcjonariusze
WP KMP w Radomiu, prawnicy, terapeuci przedstawiciele świata nauki, pedagodzy i psychologowie.
- Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wzięli udział w akcji charytatywnej, w której do
wspólnego malowania bombek świątecznych, jak co roku zaproszono przedstawicieli różnych środowisk.
Akcja charytatywna to malowanie bombek oraz ich licytacja podczas uroczystego koncertu. Dochód z ich
sprzedaży przekazywany jest najbardziej potrzebującym osobom oraz organizacjom społecznym. Tym
razem pieniądze z licytacji bombek zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Diecezji Radomskiej
na pomoc dla Kubusia. Dotknięty nowotworem chłopiec po amputacji potrzebuje protezy prawej ręki.
Politycy, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji kulturalnych, artyści i dziennikarze spotkali się,
aby wspólnie pomóc choremu chłopcu. We wspólnym malowaniu bombek nie mogło zabraknąć
przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, którzy co roku wspierają akcję – asp. sztab.
Kamila Adamska z Wydziału Prewencji oraz asp. sztab. Krzysztof Jabłonka Naczelnik Wydziału
Prewencji KMP w Radomiu.
- Święty Mikołaj, Prezydent Radomia oraz policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Radomiu odwiedzili dzieci przebywające w radomskim szpitalu. Maluchy otrzymały paczki oraz
odblaskowe gadżety - prezenty sprawiły im dużo radości. Z wizytą do małych pacjentów radomskiego
szpitala przyszedł Święty Mikołaj, Prezydent Radomia Radosław Witkowski oraz funkcjonariusze
z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, którzy z okazji Mikołajek wręczyli każdemu
małemu i większemu pacjentowi paczki. Dzieci odbierając upominki śpiewały piosenki i mówiły wierszyki
nietypowym gościom. Radość, która ogarnęła dzieci była niezapomnianym wydarzeniem dla wszystkich
zarówno dla całego oddziału, jak i samych rodziców. Ta niecodzienna wizyta pozostanie na długo
w pamięci najmłodszych pacjentów radomskiego szpitala. W tak ważnym dniu, policjanci przekazali
także elementy odblaskowe dla dzieci– to jeden z elementów, który również ratuje życie.
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- 9 lutego Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wspólnie ze służbami mundurowymi z terenu
miasta oraz instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo zorganizowali dla dzieci spotkanie, podczas
którego tłumaczyli jak bezpiecznie wypoczywać podczas ferii. Ponadto w akcje zaangażowani byli
Komenda Miejska Państwowej Straż Pożarnej, Straż Miejska, Radomska Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Radomiu, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu, którzy wspólnie
przygotowali dla najmłodszych spotkanie nad zalewem na Borkach „Bezpieczne ferie 2017”. Ponadto
akcje wsparli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu, Zakład Usług Komunalnych, Caritas
Diecezji Radomskiej, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu oraz młodzież ze
Stowarzyszenia „Młodzi Kreatywni” działającym przy XI L.O im. S. Staszica w Radomiu oraz Wydział
Edukacji UM w Radomiu. W akcji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych z terenu
miasta. W trakcie spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jak należy zachowywać się
w okolicach zbiorników wodnych, na lodzie, a także w kontaktach z agresywnym psem. Uświadamiali,
czym może zakończyć się spacer po cienkim lodzie, i jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
Podczas spotkania odbył się również pokaz specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego
radomskich strażaków. Natomiast uczniowie klas mundurowych XI L.O im. S. Staszica z oddziałami
integracyjnymi, przygotowali pokaz musztry paradnej, taktyk i technik interwencji oraz uczyli jak należy
prawidłowo udzielać pierwszej pomocy osobie, pod która załamał się lód tworząc tzw. „żywy most”.
Uczniowie zachęcali także do zapisów do klubu morsa.
- Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu już od początku wakacji kontrolowali miejsca letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży. Razem z pracownikami Sanepidu sprawdzali, czy dzieci, które
przyjechały na wakacje są bezpieczne i czy przebywają w odpowiednich warunkach. Sprawdzany był
stan bezpieczeństwa, warunki sanitarno - higieniczne i właściwie sprawowana opieka nad dziećmi
i młodzieżą. Ośrodki były kontrolowane także pod kątem czystości i odpowiedniego wyposażenia.
Policjanci w trakcie prowadzonych czynności nie mieli żadnych zastrzeżeń do organizatorów
wypoczynku dla najmłodszych. Podczas wizyt funkcjonariusze przeprowadzali także pogadanki na temat
bezpieczeństwa, tłumacząc dzieciom, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach. Omawiane były
zasady bezpiecznej zabawy w domu, podczas wypoczynku a także zasady bezpiecznego zachowania
się nad wodą i na drodze.
- W dniu 19 maja 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
przeprowadzili szkolenie dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
będących beneficjentami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Szkolenie dotyczyło
miedzy innymi zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających oraz środków zastępczych
tzw. dopalaczy, bezpieczeństwa w sieci i handlu ludźmi.
- W dniu 4 czerwca Policjanci WP KMP w Radomiu po raz czwarty włączyli się w organizowany
w naszym mieści „Piknik Zdrowia”. Podczas pikniku radomianie mogli wykonać m.in. badanie zawartości
cukru we krwi, badanie słuchu i pomiar ciśnienia, skorzystać z porad fizjoterapeuty, dietetyka dla dzieci
i psychologa. Specjaliści pokazali jak należy pielęgnować noworodka i jakie są zasady udzielania
pierwszej pomocy. Podczas pikniku prowadzona była zbiórka krwi. Nie zabrakło występów
artystycznych. Policjanci WP KMP w Radomiu w trakcie imprezy zorganizowali stanowisko
profilaktyczne, gdzie wszyscy zainteresowani mogli miedzy innymi oznakować rower skorzystać
z symulatora jazdy motocyklem, otrzymać elementy odblaskowe, oraz broszury i ulotki dotyczące
bezpieczeństwa
- Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w ramach prowadzonej na
całym Mazowszu kampanii profilaktycznej „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” mającej na celu
uświadomienie zagrożeń płynących z używania narkotyków i dopalaczy, spotykają się z nauczycielami
i rodzicami. Podczas spotkań pedagodzy i rodzice mogą zapoznać się ze specjalną walizką
narkotykową. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu spotykają się
z rodzicami podczas wywiadówek, a także z nauczycielami i omawiają problematykę narkotykową.
Podczas spotkań nauczyciele oraz rodzice zapoznani zostają ze skalą zagrożenia przestępczością
narkotykową.
- 14 grudnia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, Komenda Miejska Policji w Radomiu oraz Urząd
Miejski w Radomiu zorganizowali konferencję pt. „Dojrzewanie – pułapką uzależnień”. Prelegentami byli:
dr Aleksandra Piotrowska psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, która mówiła o specyfice okresu
dojrzewania, ks. dr Jarosław Wojtkun rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu omówił
współczesne formy uzależnień, a radca prawny Marcin Wdowski omówił kwestie uzależnień w świetle
prawa.
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W konferencji udział wzięli Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu nadkom. Dariusz
Szymański, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu asp. sztab. Krzysztof
Jabłonka, a także m.in. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Elwira Skoczek, Inspektor
Wydziału Edukacji UM w Radomiu Anna Michalska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radomiu Marcin Gierczak oraz Zastępca Dyrektora MOPS Teodora Kowalik, Dziekan Wydziału
Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej szkoły Handlowej w Radomiu Adam Ziółkowski,
Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu Katarzyna Kołodziejska. W spotkaniu
uczestniczyli także kierownicy i pracownicy zespołów pracy socjalnej MOPS w Radomiu, dzielnicowi
z KMP w Radomiu, kuratorzy zawodowi i społeczni Sądu Rejonowego w Radomiu, przedstawiciele
Sanepidu i Straży Miejskiej oraz pedagodzy i psychologowie ze szkół i placówek oświatowych
w Radomiu.
2. Straż Miejska.
W zakresie bezpieczeństwa w szkołach Straż Miejska zrealizowała przedsięwzięcia dotyczące
bezpieczeństwa w szkołach w ramach tzw. patrolu szkolnego, który w okresie od 1.01.2017 r. do
31.12.2017 r. przeprowadził kontrolę placówek szkolnych, sklepów i zakładów gastronomicznych
prowadzących sprzedaż alkoholu oraz punktów z automatami do gier zręcznościowych o niskich
wygranych.
Skontrolował: Szkoły – 711; Inne - 30. W wyniku podjętych czynności przeprowadzono rozmowy:
- z dyrektorem bądź pedagogiem szkolnym na tematy zagrożeń jakie występują na terenie szkół,
- w obecności przedstawiciela szkoły z 18 uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
- w obecności przedstawiciela szkoły z 21 rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze,
- omówiono sytuację rodzinną uczniów – 8,
- nieletni pod wpływem alkoholu – 3,
- nieletni palący papierosy – 11,
- zespół interdyscyplinarny – 25,
- pogadanki – 180,
- współpraca z Policją (komisariaty) w ramach patrolu szkolnego – 3,
- współpraca z MOPS – 27,
- asysta Kurator Zawodowy - 4.
Ponadto patrol szkolny skontrolował:
- Sklepy – 138,
- Tereny szkolne – 711,
- Miejsca przebywania osób bezdomnych – 173,
- Bezpieczne przejście – 7,
- Nielegalne kąpieliska – 60.
3. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”.
a) Prelekcje dla dzieci. W dniach 13-17 marca 2017 r. w PSP nr 17 w Radomiu obchodzono Tydzień
Bezpieczeństwa. Akcja przygotowana była przez szkolnych koordynatorów programu „Chronimy Dzieci”
we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nowe Perspektywy”. Głównym celem TYGODNIA
BEZPIECZEŃSTWA było uświadomienie uczniom, jakie zagrożenia mogą je spotkać w codziennym
życiu w domu, w szkole jak również w Internecie. Prelekcja z zakresu BHP, spotkanie z terapeutą
uzależnień, rozmowa z pracownikiem Straży Pożarnej i z przedstawicielem Stowarzyszenia „Bezpieczne
Miasto” były okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, nabycia nowych umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
b) Debata Cyber-przemoc. W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im.
Jana Długosza w Radomiu odbyła się debata na temat „Cyberprzemoc fikcja czy rzeczywistość?”.
W debacie udział wzięli uczniowie klas 6 około 120 osób oraz nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny.
Debatę poprowadzili
Włodzimierz Wolski i Donata Zychmańska reprezentujący Stowarzyszenie
‘Bezpieczne Miasto.” Uczniowie aktywnie uczestniczyli w debacie, na koniec otrzymali opaski
odblaskowe z logo Stowarzyszenia.
c) Konkurs rysunkowy. W dniu 9 maja 2017 roku odbyło się wręczenie nagród dla laureatów V edycji
konkursu PKP pt. ”Bezpieczny przejazd-Szlaban na ryzyko”. Konkurs został zorganizowany wspólnie
z PKP Skarżysko-Kamienna i był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
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Nagrody ufundowało Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto.
d) Spotkanie integracyjne dla seniorów pt. „Życie zaczyna się po 50-tce”. W dniu 23 września
2017 roku w DK „Idalin” odbyło się spotkanie integracyjne dla seniorów z osiedli: Glinice, Długojów,
Janiszpol, Dzierzków. Stowarzyszenie tradycyjnie jak co roku zorganizowało konkurs dla seniorów
z tematyki bezpieczeństwa oraz fundowało nagrody dla laureatów konkursu .
e) Debaty w szkołach. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” i Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Radomiu zorganizowało cykl debat dla uczniów klas VI-VII szkół podstawowych na temat
przestępczości i zagrożeń w internecie
f) Program „Akademia Bezpieczeństwa”. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa
publicznego poprzez zaangażowanie i przeszkolenie uczniów klas mundurowych w Radomiu (a
docelowo na terenie całego kraju) przy ścisłej współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi z mocy prawa
za bezpieczeństwo i porządek publiczny.Cele pośrednie:
- podniesienie świadomości prawnej mieszkańców miasta, kształtowanie poszanowania dla innych ludzi
i norm prawnych.
- podniesienie zaufania społecznego do służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
- współpraca z policją w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich.
- reagowanie na aspołeczne zachowania na terenie osiedli mieszkaniowych.
- reagowanie na zachowania chuligańskie i wandalizm podczas imprez masowych.
4. Miejska Państwowa Straż Pożarna.
Przeprowadzała w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, internatach szkolnych
praktyczne (treningi) sprawdzała organizację oraz warunki ewakuacji.
- W 2017 roku do tut. Komendy wpłynęło 169 zgłoszeń dot. przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunków ewakuacji.W blisko połowie przypadków w/w PSE odbyło się z udziałem
funkcjonariuszy PSP.
- Ponadto dostarczając kalendarze strażackie do szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonariusze
przeprowadzali z dyrekcją oraz radą pedagogiczną danej placówki pogadanki na temat zagrożeń,
w sumie przeprowadzono 116 spotkań.
- Podczas prowadzonych wszelkiego rodzaju festynów, pogadanek, wycieczek w Jednostkach
Ratowniczo – Gaśniczych, jak również zajęć w ramach akcji „Bezpieczny dom” poruszano zagadnienia
związane z udzielaniem pierwszej pomocy. W celu zapoznania z w/w tematyką wykorzystywano fantomy
medyczne.
5. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego.
W 2017 roku w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa przeprowadziła szkolenia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy dla 3387 osób. Cykl szkoleń odbywał się w ramach budżetu
obywatelskiego Radomia- „Pierwsza pomoc dla każdego”. Szkolenia prowadzone przez lekarzy,
pielęgniarki i ratowników medycznych objęły przedszkolaków, uczniów radomskich szkół, a także
pracowników zatrudnionych w zakładach pracy oraz seniorów. Celem spotkań było zwiększenie
świadomości oraz nabycie praktycznych umiejętności mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej
pomocy. W ramach tych szkoleń w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wręczane były
elementy odblaskowe.
6. Szkoły - zrealizowały następujące przedsięwzięcia:
1. Obserwacja i analiza problemów bezpieczeństwa i zagrożeń w szkole/placówce oraz w jej otoczeniu.
2. Prowadzenie działań edukacyjnych informujących o skutkach i konsekwencjach (m.in. grożących
sankcjach karnych) wynikających z przestępczości i demoralizacji.
3. 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.
4. Organizacja półkolonii i półzimowisk w celu zapewnienia racjonalnego wypoczynku letniego
i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Id: B36BE556-F92D-4C54-ADA4-B2C346A636C1. Uchwalony

Strona 12

5. Prowadzenie na terenie placówki akcji organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje działające
na rzecz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
6. Wywieszanie plakatów, informacji o możliwości skorzystania z pomocy powołanych do tego instytucji.
7. Systematyczne prowadzenie 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.
8. Zapoznanie uczniów z regulaminem wycieczek obowiązującym w szkole oraz konsekwentne
egzekwowanie przestrzegania zasad w nim zawartych.
9. Przeprowadzanie rozmów, pogadanek i pokaz prezentacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii
zimowych oraz wakacji.
10. Udział dzieci i młodzieży w akcjach profilaktycznych z udziałem Policji, Straży Miejskiej, WOPR
i Straży Granicznej – kształtowanie bezpiecznych zachowań i umiejętności wzywania pomocy.
11. Współpraca szkól z kuratorami sądowymi.
12. Nauka podstaw udzielania pierwszej pomocy.
13. Kształtowanie postaw zdrowego stylu życia poprzez zajęcia i spotkania ze specjalistami: lekarz,
dietetyk.
14. Udział w akcjach związanych z propagowaniem zdrowego odżywiania.
15. Festyny rodzinne na terenie placówki – propagowanie aktywnego spędzania czasu.
16. Zapoznanie uczniów/wychowanków
ewakuacji podczas próbnego alarmu.

z zasadami

bhp

i przeciwpożarowymi,

przeprowadzanie

17. Zajęcia na temat przemocy i agresji wśród rówieśników – eliminowanie przejawów niepożądanych
zachowań, zapoznanie z konsekwencjami prawnymi.
18. Zajęcia na temat profilaktyki uzależnień - alkohol, nikotyna.
III. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM:
1. Komenda Miejska Policji.
- Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu uczestniczą w spotkaniach w ramach akcji „Jesteś
widoczny jesteś bezpieczny”, które odbywają się na terenie miasta i powiatu radomskiego. Podczas
spotkań przedstawiciele WP KMP w Radomiu prowadzą warsztaty szkoleniowe w trakcie, których
przekazują, informacje dotyczące bezpieczeństwa. Organizatorem kampanii jest Samorząd
Województwa Mazowieckiego. W akcję oprócz Komendy Miejskiej Policji w Radomiu włączył się
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Głównym celem akcji jest przekonanie najmłodszych, że
odblaski poprawiają ich bezpieczeństwo sprawiając, że są lepiej widoczni dla kierowców. Każde dziecko
otrzymało od organizatorów odblaski.
- Radomscy policjanci włączyli się w akcję ,,Mój rower- Moje życie” prowadzoną w ramach
ogólnopolskiej kampanii pn. ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”. Działania poświęcone problematyce
bezpieczeństwa, prowadzone były od 22 kwietnia do 22 września 2017 roku. Patronat akcji objął Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. 22 kwietnia miała miejsce inauguracja
ogólnopolskiej kampanii ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”, poświęconej problematyce bezpieczeństwa.
Nasze województwo w ramach krajowych działań będzie prowadzić akcję pn. ,,Mój rower- Moje życie”.
- Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wzięli udział m.in. w Zlocie Samochodów
Zabytkowych oraz rajdzie zabytkowych rowerów „Radomskie Składaki”, podczas którego zainaugurowali
akcję. Funkcjonariusze mówili uczestnikom o bezpieczeństwie rowerzystów. Było również stoisko, przy
którym zainteresowani mogli oznakować rowery. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
prowadzilikontrole drogowe w zakresie przestrzegania przepisów przez wszystkich uczestników ruchu
drogowego, a w szczególności przez kierujących rowerem i pieszych. Mundurowi sprawdzali oświetlenie
pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, karty rowerowe, a także stan techniczny pojazdów.
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- Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, na co dzień odwiedzają
najmłodszych mieszkańców naszego miasta w przedszkolach. Podczas tych spotkań mundurowi
rozmawiają z dziećmi o bezpiecznych zachowaniach na drodze, prawidłowym przechodzeniu przez
jezdnię, przypominają również jak istotną rolę odgrywają elementy odblaskowe, a także jak bezpiecznie
podróżować samochodem. W trakcie spotkań mundurowi objaśniają, do czego służą numery alarmowe,
z których należy korzystać w sytuacji zagrożenia. Nie spotkaniach z maluchami nie może zabraknąć
tematu dotyczącego sposobu postępowania w przypadku kontaktu z osobą obcą oraz tego o należy
zrobić, gdy zaatakuje agresywne zwierzę. Tego typu spotkania są również okazją do zapoznania
najmłodszych z codziennymi obowiązkami policjantów oraz funkcją, jaką pełni policja w społeczeństwie.
W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach miasta podjęto działania zgodnie z założeniami
harmonogramu działań krajowych i wojewódzkich na 2017r oraz własnych, tj.:„Prędkość”, „Alkohol
i narkotyki”, „TRUCK & BUS”, „Pasy”, „Bezpieczny weekend”, „Bezpieczne wakacje/ferie”, „Trzeźwość
w przewozie osób”, „Stop-trzeźwość”, „SMOG”, „SENT”, „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”.
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowania stosowania się
uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący–pieszy prowadzone były działania/w
tym z haromonogramu działań krajowych i wojewódzkich/: „Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne przejście”, „Bezpieczni po zmroku” „Mój
rower – moje życie”, „NURD”.
W 2017 roku w ramach działalności profilaktyczno – edukacyjnej WRD KMP w Radomiu
zrealizował wiele działań zmierzających do wzrostu świadomości edukacyjnej. Wśród nich pojawiły
się m. in.:
- 40. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – powiat.
- 40. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – rejon.
- 21. Turniej Motorowerowy.
- 17 Gminny Turniej Wiedzy BRD Kozłów.
- 20 Między powiatowy Turniej Wiedzy o BRD ”Bezpieczna Szkoła”.
- Festyn z okazji Dnia Dziecka – PG Jedlińsk.
- Festyn rodzinny Vis a Vis utrzymany w tematyce powrotu do szkoły.
- Festyny promujące tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- Prelekcje i pogadanki w placówkach szkolnych – przeprowadzono ok. 80 spotkań o tematyce BRD.
- Współorganizacja egzaminów na kartę rowerową w placówkach szkolnych.
- Akcje pn.: „Słodko – Kwaśny Pierwszy Dzień Wiosny”, „Słodko – Kwaśne Dobre Rady”.
- „Światowy dzień ofiar wypadków drogowych”.
- „Kierowco! Nie polujemy na zebrach”.
- „Kręci mnie bezpieczeństwo”, w tym: „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny”.
- „Jestem uprzejmym kierowcą".
- Udział w kampanii „Jesteś widoczny - jesteś bezpieczny”.
Ponadto w roku 2017 przeprowadzano szkolenia i warsztaty ukierunkowane na minimalizację
zdarzeń drogowych poprzez spotkania uświadamiające o zagrożeniach wynikających z bycia
uczestnikiem ruchu drogowego, tj:
- Warsztaty dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i ich opiekunów.
- Szkolenie dla kierowców – ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Radomiu.
- Spotkania z młodzieżą szkół średnich, którzy są w czasie trwania kursu na kat. ”B” lub uzyskali
pierwsze uprawnienia do kierowania .
- Spotkania w siedzibie Stowarzyszenia „Zenonów Naszą Przyszłością”.
Poniżej informacja dot. zdarzeń – dane SEWIK na dzień 12.01.2018r:
- Ilość wypadków na terenie miasta Radom – 265.
- Ilość zabitych na terenie miasta Radom – 13.
- Ilość rannych na terenie miasta Radom – 322.
- Podjęte akcje, działania profilaktyczno – edukacyjne na terenie miasta Radom - 62.
2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
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W zakresie realizacji Programu Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji podjął następujące zadania:
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 (ok. 239 zleceń dotyczących poprawnego mocowania oznakowania
pionowego oraz urządzeń BRD). Ponadto część sygnalizacji świetlnych wyposażona jest w system
powiadamiania SMS który wysyła na dyżurny nr telefonu informację związaną z wystąpieniem awarii
danej sygnalizacji świetlnej. 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. 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. Ponadto sprawowany był nadzór przez
inspektorów działu Inżynierii Ruchu nad wdrożoną czasową organizacją ruchu podczas takich imprez
jak: „V Półmaraton Radomskiego Czerwca ‘76”, „Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności”
i Olimpijczyków”, „Air Show 2017”.
b) Typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, narażonych na występowanie zdarzeń
drogowych - typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych odbywa się na podstawie zgłoszeń
mieszkańców (ok. 180 wniosków od mieszkańców), stowarzyszeń np. Bractwa Rowerowego,
wieloletnich obserwacji, współpracy ze służbami porządkowymi innymi instytucjami związanymi
z bezpieczeństwem ruchu drogowego, badań natężeń ruchu, analizie wypadkowości na drogach miasta
oraz organizowanie konsultacji społecznych dotyczących udogodnień oraz poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
c) Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu - W celu poprawy bezpieczeństwa
pieszych uczestników ruchu podjęto następujące działania:
- wybudowana została wzbudzana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na ul.
Starokrakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasypową oraz na ul. Warszawskiej w rejonie
skrzyżowania z ul. Parkową,
- wykonano linie akustyczne na ul. Mieszka I w rejonie skrzyżowania z ulicami Brzustowską i Królowej
Jadwigi,
- wyznaczono przejście dla pieszych na ul. Planowej w rejonie pętli autobusowej,
- na ul. Sobieskiego/Jagiellońska w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 wybudowane zostało
wyniesione przejście dla pieszych. Wyniesione przejścia dla pieszych w ilości 4 sztuk zostały
wybudowane także na Wstępnej,
- przeprowadzono remonty chodników na ulicach: Witolda, Warsztatowej, Wiejskiej, Królowej Jadwigi,
Mazowieckiego/Kolejowa, Pustej.
W celu usprawnienia ruchu pieszego i rowerowego wykonano następujące zadania: przebudowano
skrzyżowanie ul. Narutowicza z ul. Traugutta w Radomiu wraz z dostosowaniem sygnalizacji
świetlnej, na Osiedlu Ustronie ul. Grzecznarowskiego (strona południowa) wybudowano ścieżkę
rowerową wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Osiedlową oraz Al. Grzecznarowskiego oraz
dostosowano sygnalizację świetlną, przebudowano ul. Krakowską i ul. Limanowskiego w zakresie
budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy istniejących chodników, przebudowano ul.
Kwiatkowskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej z połączeniem rowerowym z ul. Placową oraz
przebudowano istniejące chodniki.
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d) Eliminowanie miejsc wyścigów samochodowych i motocyklowych na ulicach miasta Radomia
- wybudowano progi zwalniających na ulicach: Orońskiej, Galla-Anonima, Młodzianowskiej/Wyścigowej
(łącznik), Styczniowej, Nobla, Formierskiej, Zwrotnej/Trzcinowej, Sygietyńskiego, Tęczowej,
Cygańskiej/Beneta, Wośnickiej, Saskiej oraz Ordona. Natomiast na ul. Wstępnej zostały wymienione
progi zwalniające z prefabrykowanych na asfaltowe.
e) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wyjazdach z dróg podporządkowanych:
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi
ustawiono lustra U-18a na następujących ulicach: Indycza/Biała, Formierska/Strycharska, Średniawyjazd Zakład Energetyczny, Wjazdowa/Czarna, Perzanowskiej 59, Wyścigowa/Biała. Natomiast na ul.
Kędzierskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Fołtyn wybudowano azyl, który ma na celu skanalizowanie
ruchu oraz poprawę czytelności pierwszeństwa przejazdu.
3. Straż Miejska.
Straż Miejska w Radomiu prowadziła 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
Straż Miejska w Radomiu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Miejski
Zarząd Dróg i Komunikacji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Koordynator Podprogramu
Bezpieczny i Racjonalny Ruch Drogowy Stowarzyszenia ,,Bezpieczne Miasto” w Radomiu,
Automobilklub Radomski.
W 2017 roku w związku z niewłaściwym parkowaniem funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 625
urządzeń blokujących koła pojazdów, odholowali 43 pojazdów oraz nałożyli 1883 mandaty karne na
kwotę 214950 zł.
4. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”.
W ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2017 roku oddelegowało członka komisji
rewizyjnej do pracy w Zespole Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym działającym przy Straży
Miejskiej w Radomiu.
5. Szkoły.
W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym szkoły realizowały:
1. Systematyczne zajęcia z umiejętności prawidłowego i bezpiecznego zachowania się jako pieszy
i rowerzysta w ruchu drogowym.
2. Organizowanie zajęć umożliwiających uczniom zdobycie karty rowerowej oraz przeprowadzenie
egzaminu na kartę rowerową dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.
3. Prowadzenie akcji kontroli stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości osób kierujących nimi
podczas organizowanych przez szkołę wycieczek.
4. Promowanie użytkowania przez dzieci w czasie wycieczek i spacerów elementów odblaskowych.
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 2017 roku prowadził działalność ambulatoryjną oraz hostelową
przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie. Celem działania
Ośrodka w 2017 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
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związanej z doznawaniem przemocy, z którą nie byli w stanie sobie poradzić bez wsparcia
z zewnątrz.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2017 roku kompleksową pomoc, na którą składały
się:
a) interwencja kryzysowa: diagnoza sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających
zmianę, prowadzenie rozmów wspierająco-terapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej
b) 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,
c) 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 01.01.2017 – 31.12.2017 do OIK wpłynęło 1230 spraw
Kategoria spraw wnoszonych do Ośrodka
Przemoc fizyczna i psychiczna
Molestowanie seksualne
Alkoholizm
Sprawy rozwodowe
Sprawowanie opieki nad dziećmi
Komunikacja w rodzinie
Sprawy socjalne
Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży
Inne: * prostytucja dziecięca - a
* dzieci pozostawione bez opieki - b
* ucieczki z domu nieletnich – c
* wyrzucenie z domu – d
* handel ludźmi –c
* dopalacze -f

01.01.2017-31.12.2017 rok
1021 w tym 56 przypadków przemocy
ekonomicznej i około 24 cyberprzemocy
4
116
18
19
51
23
21
4a
9b
10d
12c
23f

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 2017r. Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałający Handlu Ludźmi. Z jego pomocy
skorzystało 12 osób.
W 2017 roku z pomocy hostelowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej korzystało:
Ilość osób przebywających w części hostelowej Ośrodka
rok
kobiety
2017
13
Na dzień 31.12.2017r
4
B. Krótka analiza danych zawartych w Tabelach 1 i 2.

dzieci
8
3

Analizując kategorie spraw wnoszonych do Ośrodka w 2017 r. należy podkreślić, iż najwięcej
odnotowano spraw dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej 1023 przypadków. Częstą formą
przemocy stosowaną wobec kobiet jest przemoc ekonomiczna w roku 2017 było 60 przypadków.
Notujemy również wzrost spraw związanych z zaburzeniami emocjonalnymi wśród dzieci i młodzieży.
Związane jest to przyczynowo z modnymi wśród młodzieży napojami energetycznymi jak również
z używaniem substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy zarejestrowano 23 przypadków. Sprawy

Id: B36BE556-F92D-4C54-ADA4-B2C346A636C1. Uchwalony

Strona 17

dotyczyły agresywnych zachowań jak również przedłużających się stanów psychotycznych.
Problemem jest brak psychiatry dziecięcego jak również oddziału szpitalnego np. dziennego do
właściwej diagnozy przedłużających się zachowań psychotycznych wśród dzieci i młodzieży.
Osobnym problemem jest przemoc wobec osób starszych powyżej 67 roku życia. Z reguły sprawcami
są osoby najbliższe /dzieci , wnuki / zanotowano 25 takich przypadków gdzie trudność postępowania
polega na odmowie zeznań przez osoby starszej w stosunku do sprawców.Kolejny problem to
przemoc wobec dzieci Najczęściej sprawcami są osoby z najbliższego otoczenia dziecka rodzice /
ojciec/ lub tzw. konkubent. Mamy tutaj w 32 przypadkach do czynienia z przemocą bezpośrednią
wobec dzieci i w 65 przypadkach z przemocą pośrednią. Istotnym czynnikiem wspomagającym
występowanie przemocy domowej był problem alkoholowy niestety coraz młodsze osoby nadużywają
alkoholu i stają się przez to agresywne w stosunku do najbliższego otoczenia zgłoszono 113 takich
przypadków w tym 14 dotyczyło osób w przedziale wiekowym 16-18 lat.
- Procedura Niebieskiej Karty jeśli zostaje wszczęta w początkowym okresie przemocy w rodzinie jest
skuteczna . Daje wsparcie na grupach roboczych dla ofiary przemocy i jednocześnie wpływa na zmianę
postępowania sprawcy.Jednak często zdarza się, że Procedura NK używana jest jako argument
w sprawach rozwodowych lub w konfliktach kiedy osoby współzamieszkujące zakładają sobie NK
wzajemnie.
- Problemem jest również cyberprzemoc. Brutalny heit powoduje często problemy psychiczne u osób,
które stają się przedmiotem ataku. W 2017r. zgłoszono do OIK 24 takich przypadków. Najczęściej
dotyczyło osób w wieku 16-20 lat ale zdarzały się również przypadki kiedy cyberprzemoc stosują osoby
które wcześniej były w związku, a po rozstaniu „załatwiają” porachunki poprzez np. portale
społecznościowe.
Na podstawie analizy spraw prowadzonych w Ośrodku można pokusić się o stwierdzenie, że
tendencje stosowania przemocy przez sprawców 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 formalnoprawnych, które w efekcie są ściśle związane z zagwarantowaniem bezpieczeństwa w danej rodzinie.
Ilość osób przebywająca w części hostelowej Ośrodka w 2017 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.
C. 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 2017 roku:
·terapia psychodynamiczna: 9 osób,
·mediacje rodzinne: 11 osób,
·rozmowy terapeutyczne: 511 osób,
·porady prawne: 413 osób,
·porady psychopedagogiczne: 500 osób,
·specjalistyczne poradnictwo rodzinne - 80 osób,
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Razem 1524 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
01.01.2017 – 31.12..2017 r. 2017 roku w 166 przypadkach. Były to wnioski do:
- Sąd: 45,
- Prokuratura: 32,
- Policja 7,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15,
- Wezwania do OIK 26,
- Opinie i zaświadczenia 13,
- Procedura NK 12,
- MZL , MOPS 16.
b) pomoc grupowa:
Obok powyżej wymienionych działań Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2017 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 2017 roku funkcjonował podany do publicznej wiadomości telefon zaufania 19288 jak również od
lipca Radomska Pomoc Linia 800 900 007 zgłoszono 45 spraw Tel.19288 – 123 sprawy. 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.
D. Działalność edukacyjna Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
W 2017 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,
- szkolenia związku z realizacją Ustawy o przeciwdziałaniu w przemocy w rodzinie,
- organizowanie debat w placówkach oświatowych na tematy związane z problematyką przemocy
i uzależnień,
- spotkania w placówkach oświatowych.
2. Caritas Diecezji Radomskiej.
W w/w Programie Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie funkcjonujący w strukturze
Caritas Diecezji Radomskiej prowadził następujące formy pomocy:
a) poradnictwo i konsultacje psychologiczne, terapię wsparcia oraz psychoterapię indywidualną –
z takich form pomocy oferowanych przez Ośrodek skorzystało 70 osób. Psychoterapeuci oraz
psycholog, w ciągu roku 2017 poprowadzili 1287 sesji (45 minutowych) proponując stosowną formę
pomocy, ale głównie była prowadzona terapia wsparcia i psychoterapia. Te formy pomocy głównie
przywoływały stan równowagi psychicznej u osób, które doświadczały różnych rodzajów przemocy ze
strony najbliższych.
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Ponadto powodowały wzmocnienie funkcjonowania osób i przywrócenie ich do stanu zdrowia
psychicznego i emocjonalnego na tyle by możliwe było prawidłowe funkcjonowanie ich, zarówno
osobiste jak i społeczne.
b) konsultacje i poradnictwo prawne – z takich form pomocy oferowanej przez Ośrodek skorzystało 137
osób, którym udzielono 213 porad prawnych. Te formy pomocy powodowały podniesienie poziomu
świadomości w jakiej sytuacji prawnej znajdują się osoby doznające krzywdy z powodu toczącej się
przemocy w ich rodzinie oraz urealniały spojrzenie na różne możliwości wyjścia z tej sytuacji. Łącznie
w 2017 r. z form pomocy oferowanych przez Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
skorzystało 207 osób, w tym 155 Kobiet, 52 Mężczyzn. Z taką ilością osób odbyło się 1500 spotkań
Zespołu o takim charakterze pracy jakiego wymagał problem, który zgłaszała osoba potrzebująca
pomocy. Ponadto w ramach udzielanej pomocy Zespół Ośrodka dokonywał obserwacji wiążącej się ze
skutecznością pomocy udzielanej osobom zgłaszającym się, a także wglądu psychoterapeutycznego:
a) zaobserwowano, że realizacja w/w form pomocy miała duży wpływ na proces wychodzenia
z traumatycznej sytuacji, a także naprawiania i leczenia krzywd spowodowanych przemocą w rodzinie.
Stosowane oddziaływania psychoterapeutyczno-wspierające głównie pracowały nad przeżywanymi
trudnościami emocjonalnymi i psychicznymi osób będących w trudnej sytuacji kryzysowej spowodowanej
przemocą ze strony najbliższych.
Dzięki działaniom na przestrzeni 12 miesięcy 2017 roku było możliwe osiągnięcie głównego celu
pracy Ośrodka tj. doprowadzenie osób, skrzywdzonych na skutek przemocy, do stanu dobrego
i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Nieodpłatne formy specjalistycznej pomocy
posłużyły mieszkańcom Radomia doświadczającym przemocy w rodzinie, zarówno w przeszłości jak
i obecnie, do zabezpieczenia się przed dalszym psychicznym ranieniem, dały ulgę w bólu i cierpieniu
oraz spowodowały zmiany w zachowaniu i strukturze psychicznej człowieka.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia został powołany Uchwałą Rady Miejskiej
w Radomiu Nr 288/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku. W 2017 roku odbyły się 4 spotkania Zespołu
Interdyscyplinarnego w dniach 15 marca, 21 czerwca, 13 września i 6 grudnia, podczas których
omawiane były zadania, wynikające z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2016 – 2020 oraz
realizacja procedury „Niebieskiej Karty”. W okresie 20 – 24 marca 2017 roku został organizowany
„Niebieski Tydzień”, podczas którego prowadzona była szeroka edukacja w zakresie pomocy osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie. W siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.
Malczewskiego 20 b oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zespół ds.
Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Grabowej 17 codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 dyżurowali
specjaliści psycholog, pedagog, pracownik socjalny oraz funkcjonariusz Policji. Osoby
zainteresowane mogły uzyskać pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz prawną, pozyskać
informacje na temat procedury „Niebieskiej Karty” oraz informacje na temat instytucji udzielających
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Miasta Radomia. W dniu 17 marca 2017 o godz.
10.00 w sali 114 Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30 roku została zorganizowana
konferencja prasowa, mająca na celu przybliżenie inicjatywy „Niebieskiego Tygodnia”. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu jest jednym z członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Gminy Miasta Radomia. Podejmując działania wynikające z zadań Zespołu Interdyscyplinarnego
zajmuje się jego obsługą techniczno – administracyjną oraz realizacją procedury „Niebieska Karta”.
W celu podniesienia efektywności działań od dnia 1 lutego 2016 roku w strukturach Działu Pracy
Socjalnej funkcjonuje Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy, w skład którego wchodzą koordynator,
dwóch psychologów oraz pięciu pracowników socjalnych. Zgodnie z Regulaminem Zespołu
Interdyscyplinarnego przy Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy funkcjonują Stałe Grupy Robocze,
w skład których wchodzą pracownik socjalny, psycholog, dzielnicowy, przedstawiciel Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel oświaty, służby zdrowia, kuratorzy sądowi
oraz przedstawiciele innych instytucji, specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Spotkania grup roboczych odbywają się w siedzibie Zespołu od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30 – 15.30. W 2017 roku grupy robocze spotykały się 1812 razy.
W 2017 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły łącznie 524 formularze
„Niebieska Karta – A”, które zostały przekazane do Stałych Grup Roboczych celem podjęcia
stosownych działań.
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Spośród 524 procedur „Niebieskiej Karty”:
- 48 formularzy „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 67 przypadkach została po raz kolejny wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” w rodzinie, pomimo
już zakończonego postępowania;
- 11 procedur „Niebieskiej Karty” zostało wszczęte wzajemnie przez członków rodziny;
- 31 procedur „Niebieskiej Karty” dotyczyło przemocy wobec dzieci, w 33 przypadkach procedura
„Niebieskiej Karty” dotyczyła przemocy także dzieci obok osób dorosłych;
- 39 procedur „Niebieskiej Karty” dotyczyło osób powyżej 67 roku życia.
Podmiotami wszczynającymi procedurę „Niebieskiej Karty” w 2017 roku były:
·Policja -421.
·Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej - 90.
·Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 4.
·Oświata - 8.
·Ochrona zdrowia - 1.
W 2017 roku podczas spotkań grup roboczych zostało wypełnionych 427 formularzy „Niebieskiej
Karty - C” i 410 formularzy „Niebieskiej Karty - D”. Zakończono 426 procedur „Niebieskiej Karty”: 353
na skutek ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy i 73 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 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245):
- diagnozują i monitorują sytuację oraz potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie;
- udzielają kompleksowych informacji o:
a) 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,
b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach
świadczących tę pomoc,
c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
- organizują niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
- 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;
- 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.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu jest jednostką poradnictwa specjalistycznego
i w związku z powyższym udziela pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej. Wspólnie
z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radomiu obsługuje telefon zaufania „Radomska Pomoclinia”
800 900 007. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 –
15.30 przy telefonie dyżurują psycholog, pracownik socjalny, pedagog, prawnik. W 2017 roku MOPS
udzielił 74 porad głównie dotyczących zagadnień związanych ze świadczeniami rodzinnymi, w dalszej
kolejności przemocy, problemów z uzależnieniem członka rodziny i problemów z zakresu prawa.
4. Prokuratura Rejonowa Radom Wschód.
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Prokuratura uczestniczy w uchwalonym przez Radę Ministrów w dniu 29 kwietnia 2014 roku
Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w ramach którego
prokuratura dysponuje i rozpowszechnia informacje dotyczące danych teleadresowych podmiotów
oraz organizacji pozarządowych a także zakresu realizowanych przez nie oddziaływań
w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. W tym
zakresie prokuratura współpracuje z Prezydentem Miasta Radomia oraz Starostą Radomskim, które
to podmioty przesyłają do tut. Prokuratury dane teleadresowe instytucji i podmiotów realizujących
oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Informacje o podmiotach i organizacjach
świadczących na terenie województwa mazowieckiego pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą
w rodzinie uzyskano również z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Ponadto na
stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu na podstronie „Pomocne Informacje”
w zakładce Organizacje niosące pomoc ofiarom przestępstw, została umieszczona baza danych
przydatnych dla pokrzywdzonych.
- W budynku Prokuratury Rejonowej w widocznym miejscu tj. na stoliku dla interesantów znajdują się
ulotki informacyjne zawierające informację o pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,
w których jest im udzielana bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna.
- Ponadto w ramach podstawowych obowiązków, wynikających z przepisów prawa, prokuratorzy stosują,
w celu przeciwdziałania dalszej przemocy w rodzinie, środki zapobiegawcze wobec sprawców przemocy
w postaci dozoru policji najczęściej połączonego z nakazem opuszczenia mieszkania oraz zakazem
zbliżania się do pokrzywdzonego, jak również występują do sądu z wnioskami o zastosowanie
tymczasowego aresztowania takich osób. W 2017 roku zastosowano:
- tymczasowe aresztowanie w 7 postępowaniach,
- nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w 26 postępowaniach,
- zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego w 17 postępowaniach,
- zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym w 14 postępowaniach.
- W ramach codziennych pełnionych dyżurów prokuratorskich w godzinach od 7.30 do 15.30
a w poniedziałek do 17.00 prokuratorzy przyjmują interesantów, którym udzielają pomocy w zakresie
uregulowań prawnych oraz kierują do specjalistycznych ośrodków zajmujących się przemocą w rodzinie.
- Ponadto prokurator Donata Prygiel uczestniczy w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
przy Prezydencie Miasta Radomia i składa ewentualne uwagi w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na
terenie miasta Radomia. Natomiast w gminnych zespołach intrerdyscyplinarnych do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczy prokurator z drugiej jednostki prokuratury działającej
na terenie miasta Radomia.
- Ponadto prokurator Donata Prygiel, która zajmuje się w prokuraturze sprawami poza karnymi, w 2017
roku skierowała do sądu rodzinnego 1 wniosek o leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu
w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 2 wnioski
o nakaz opuszczenia mieszkania w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
5. Komenda Miejska Policji.
Komenda Miejska Policji w Radomiu również w tym roku włącza się w organizację „Tygodnia
Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw realizowany był w dniach od
20 marca do 24 marca 2017 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 poza
policyjnych do podjęcia działań w zakresie pomocy ofiarom przestępstw. Na terenie Radomia punkt
poradnictwa wiktymologicznego zorganizowany został w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul.
Malczewskiego oraz Zespole Pracy Socjalnej przy ul. Grabowej.
Poprzez system SISMS Komenda Miejska Policji w Radomiu informuje mieszkańców
o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i akcjach profilaktycznych. Komenda Miejska Policji w Radomiu
od stycznia 2015 roku, informuje mieszkańców o zagrożeniach, niebezpieczeństwie, a także
przekazuje informacje o kampaniach prowadzonych przez policjantów dla różnych grup społecznych.
W przypadku poważnego wypadku drogowego, gdzie utrudnienia w ruchu będą trwały kilka godzin,
informujemy o korku na drodze i wyznaczonych objazdach. SISMS to system ostrzegania
i powiadamiania o zagrożeniach, bezpieczeństwie i utrudnieniach w Radomiu, także system
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informujący o miejskich wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Korzystanie z aplikacji jest darmowe
i bardzo proste. Powyższa aplikacja jest całkowicie darmowa.
Policjanci Wydziały Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu prowadzą systematyczne
dyżury przy telefonie zaufania „Linia Braterskich Serc” przy Caritas Diecezji Radomskie. Na bezpłatny
numer najczęściej dzwonią osoby potrzebujące konsultacji w nurtujących jej problemach. Oprócz
funkcjonariuszy dyżury pełnią również prawnicy, terapeuci uzależnień psychologowie oraz osoby
duchowne. W ramach dyżurów policjanci odbyli 49 spotkań.
W 2017 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeprowadzili 3309 interwencji
domowych, w wyniku podjętych czynności 650 zidentyfikowano i wszczęto procedurę „Niebieskie
Karty”. W wyniku przemocy domowej poszkodowanych zostało 396 osób w tym 359 kobiet, 32
mężczyzn i 5 osób małoletnich. W znacznej większości sprawcami przemocy są mężczyźni, na 393
wszystkich sprawców 380 to właśnie mężczyźni, 13 kobiety były sprawcami przemocy.
Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu uczestniczą w spotkaniach grup roboczych
w skład, których wchodzą pracownicy socjalni, przedstawiciele oświaty, służby zdrowia i kuratorzy.
Grupa robocza realizuje działania pomocowe wobec indywidualnych przypadków wystąpienia
przemocy w rodzinie. W 2017 roku odbyło się 1651 grup roboczych na terenie miasta.
Ponadto systematycznie, co kwartał w Urzędzie Miejskim w Radomiu odbywają się spotkania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczącego przemocy w rodzinie, w których również
uczestniczą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Policjanci KMP w Radomiu biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach pozwalających lepiej
i efektywniej gromadzić i wykorzystać wiedzę na temat mechanizmów działania sprawcy i ofiary
przemocy. W 2017 roku Wydział Prewencji KMP w Radomiu przeprowadził 11 szkoleń z procedury
„Niebieskiej Karty”.
6. Szkoły.
Realizowały następujące przedsięwzięcia:
1. Spotkania rodziców z psychologiem i pedagogiem na temat prawidłowych metod wychowawczych.
2. Indywidualne konsultacje nauczycieli i wychowawców z rodzicami.
3. Obserwacje dzieci pod kątem ewentualnego wsparcia rodziny.
4. Szkolenie nauczycieli pod kątem pomocy rodzinie z problemami przemocy.
5. Udostępnienie rodzinom kontaktu z instytucjami świadczącymi pomoc w sytuacji przemocy,
problemów wychowawczych lub socjalnych.
6. Zapoznanie z procedurą „Niebieskiej Karty”, numerami telefonów, pod którymi można szukać pomocy.
7. Pomoc żywnościowa w ramach współpracy z fundacją „Chcę i mogę” oraz Bankiem Żywności.
8. Edukacja rówieśnicza i organizowanie na terenie szkoły zbiórek na rzecz dzieci pochodzących
z rodzin dysfunkcyjnych.
9. Udział przedstawicieli szkoły w pracach zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
V. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI i WYKROCZEŃ:
1. Komenda Miejska Policji.
- Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka radomscy policjanci uczestniczyli w akcjach prewencyjnoprofilaktycznych. Akcja została zorganizowana przez Wydziału Prewencji 21 i 22 stycznia to Dzień Babci
i Dziadka. Z tej okazji przedstawiciele radomskiej Policji uczestniczyli w spotkaniu z osobami starszymi
w domu seniora Senior – Wigor w Radomiu, z którymi rozmawiali na temat bezpiecznych zachowań.
Piotr Kostkiewicz Komendant Miejski Policji w Radomiu oraz policjanci z Wydziału Prewencji
spotkali się z osobami starszymi z Senior Wigor w Radomiu. Przedstawiciele radomskiej policji
przeprowadzili pogadankę, której celem było uświadomienie osobom starszym zagrożeń, na które
mogą natknąć się każdego dnia. Prowadzący opowiadali m.in. o oszustwie metodą na tzw. wnuczka
czy policjanta. Komendant przypomniał zebranym o konieczności noszenia elementów odblaskowych
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przez pieszych, głównie z uwagi na bezpieczeństwo tych osób. Na zakończenie wszystkim zebranym
babciom i dziadkom przedstawiciele Policji rozdali kamizelki odblaskowe.
- W kwietniu policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu spotkali się z osobami
starszymi z naszego miasta i opowiadali o współczesnych zagrożeniach, jakie mogą ich spotkać w życiu
codziennym. Centrum Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto zorganizowali
spotkanie z seniorami pn: Współczesne zagrożenia w życiu codziennym seniorów. Tematyką spotkania
były zagrożenia, jakie mogą wystąpić w życiu codziennym oraz sposoby i metody ograniczenia tych
zjawisk. Policjanci opowiadali uczestnikom o zagrożeniach, na które są szczególnie narażeni.
Funkcjonariusze przedstawili sposób działania sprawców przestępstw oraz wyjaśnili, na czym polega
popularne oszustwo na tzw. wnuczka i policjanta. Jednym z celów tego typu spotkań jest także budzenie
w społeczności lokalnej poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania informacji o przestępstwach
i wykroczeniach, których są świadkami. Funkcjonariusze przedstawili seniorom możliwości, jakie dają
aplikacje Moja Komenda oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
- W październiku Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu podejmują szereg działań na rzecz
osób starszych. Tym razem w ramach odchodów Europejskiego Dnia Seniora funkcjonariusze
z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu spotykali się z lokalnym „Klubami Seniora” oraz Uniwersytetami
III Wieku. W dniach 26,27 października wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Narodowym
Funduszem Zdrowia w Radomiu zorganizowali spotkania edukacyjno – informacyjne dla Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów, i Inwalidów - Oddział Okręgowy w Radomiu. Funkcjonariusze mówili
uczestnikom o zagrożeniach, jakie mogą napotkać w życiu codziennym. Celem spotkań było
zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych. Tematyka spotkania była ściśle związana z mogącymi
wystąpić w życiu codziennym zagrożeniami oraz sposobami i metodami ograniczenia tych zjawisk bądź
też ich unikania. W swojej prelekcji policjanci przedstawili sposób działania sprawców przestępstw oraz
wyjaśnili, na czym polega popularne oszustwo na tzw. „wnuczka”. Funkcjonariusze apelowali
o wzmożoną czujność, oraz radzili jak postępować, aby nie stać się ofiarą oszusta. Przekonywali ich do
właściwych i bezpiecznych zachowań. Jednym z celów tego typu spotkań jest także budzenie
u społeczności lokalnej poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania informacji o przestępstwach
i wykroczeniach, których są świadkami.
- Komenda Miejska Policji wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży Arka w Radomiu oraz
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych po raz czwarty zorganizowali Bal Seniora dla mieszkańców
naszego miasta. W Arce organizatorzy oraz Rada Seniorów Arka zorganizowali spotkanie, w którym
uczestniczyli przedstawiciele Radomskich Klubów Seniora oraz Uniwersytetów III Wieku. Zabawa to
element programu skierowany do seniorów, który ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności
pozwalających seniorom bezpiecznie funkcjonować we współczesnym świecie. Podczas spotkania
z seniorami nie mogło także zabraknąć kwestii bezpieczeństwa osób starszych, jako niechronionych
uczestników ruchu drogowego. Spotkania tego typu przygotowane są z myślą o osobach starszych,
które czując się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność
narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Uczestnicy otrzymali informatory
„Bezpiecznego Seniora” dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz prezenty przygotowane
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu. W spotkaniu z seniorami uczestniczył
Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Radomiu asp. sztab. Krzysztof Jabłonka, Wiceprezes
Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka w Radomiu Ewa Kamińska, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Radomiu Jarosław Socha.
- Policjanci WP KMP Radom uczestniczyli w zabezpieczeniu pokazów lotniczych Air Show Radom 2017,
które odbyły się w dniach 26-27 sierpnia na terenie lotniska Radom - Sadków. Air Show w Radomiu to
jedna z największych imprez lotniczych w Europie. Odbywa się ona na radomskim lotnisku Sadków od
2000 roku. Jak podają organizatorzy, radomskie lotnisko odwiedziło około 170 tys. osób.
Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Radomiu pełnili służbę w Policyjny Punkcie Informacyjny,
gdzie zgłaszano zaginięcia dzieci. W ciągu dwóch dni było ich 27. Dzięki pomocy dyżurujących
policjantów i żołnierzy zagubione osoby trafiły do najbliższych. Do punktu trafiały także odnalezione
przedmioty (telefony komórkowe, dokumenty, okulary), które również w większości zostały zwrócone do
właścicieli.
- W Wydziale Prewencji 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.
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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 nam 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 katem utonięć czy
w okresie zimowym kontroli pustostanów w zakresie wyziębienia przebywających tam osób
bezdomnych. Na stałe wprowadzona została współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi tj. Strażą
Miejska w Radomiu, Strażą Leśna, Rybacką, Żandarmerią Wojskową itp. W Wydziale Prewencji KMP
w Radomiu koordynowane są wspólne służby Policji i Staży Miejskiej w Radomiu ukierunkowane na
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Radomia, w szczególności w komunikacji miejskiej.
Ponadto w ramach analizy zagrożeń występujących na ternie podległym KMP w Radomiu,
sporządzane są prezentacje multimedialne wyników oraz realizacji mierników określonych przez
Komendanta Główna Policji. Wymienione prezentacje omawiane są szczegółowo na odprawach
służbowych kadry kierowniczej KMP w Radomiu. Wnioski z analiz realizowane są bezpośrednio
w codziennej służbie policjantów naszej jednostki. W ramach monitorowania i eliminowania zagrożeń
związanych z organizowaniem imprez masowych w tym sportowych, artystycznych czy rozrywkowych
odbywających się na terenie działania naszej jednostki w Wydziale - Sztab Policji KMP w Radomiu,
sporządzane są plany zabezpieczenia wymienionych imprez masowych. Policjanci naszego Wydziału
nadzorują bezpośrednio realizacje zabezpieczeń tych imprez oraz podejmują decyzje o formie ich
zabezpieczenia np. w formie – interwencji, zabezpieczenia prewencyjnego lub akcji policyjnej.
Powyższe działania podejmowane są na podstawie prowadzonych w Wydziale analiz zagrożeń
mogących wystąpić podczas poszczególnych w/wym. imprez. Ponadto, dokonywana jest rejestracja
i bieżąca aktualizacja w Policyjnych Systemach Informatycznych Policji osób wobec, których
orzeczono środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe. W ramach postępowania
dotyczącego uzyskania zezwolenia na przeprowadzenia imprezy masowej prowadzone są czynności,
efektem których jest wydanie opinii przez Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu w sprawie
organizacji imprezy masowej. Na bieżąco prowadzona jest wymiana informacji oraz podejmowane są
działania z organizatorami imprez masowych oraz przedstawicielami służb porządkowych
Komendanta Miejskiego Policji w sprawie organizacji imprezy masowej.
W 2017 roku na terenie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zabezpieczono 108 imprez
masowych, w tym:
-

mecze piłki nożnej - 24,
imprezy sportowe z wyłączeniem meczy piłki nożnej - 65,
imprezy artystyczno-rozrywkowe - 19,
zgromadzenia – 58.
Ponadto dokonywana jest rejestracja i bieżąca aktualizacja w Policyjnych Systemach
Informatycznych Policji osób, wobec których orzeczono środek karny w postaci zakazu wstępu na
imprezy masowe.

2. Straż Miejska.
W 2017 roku dyżurny Straży Miejskiej otrzymał blisko 16.400 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 2017 w toku czynności Straż Miejska ujawniła 80 przestępstw oraz ujęła 118
sprawców przestępstw. Na co dzień funkcjonariusze prowadzą również akcję ,"przeciwdziałania
nietolerancji” tj. kontrola osiedli, parków, skwerów pod kątem obraźliwych napisów oraz graffiti.
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3. Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony - Referat Ochrony i Monitoringu
Miasta.
a) W okresie od 1.01.2017 – 31.12.2017 roku ogółem pracownicy monitoringu zgłosili 4215 interwencji,
z tego 312 interwencji skierowano do Komendy Miejskiej Policji, a 3903 interwencji do Straży Miejskiej
w Radomiu. W tym:
b) Ujawniono i zatrzymano 25 sprawców na gorącym uczynku przestępstwa tj:
- kradzież - 9,
- nietrzeźwy kierujący - 4,
- niszczenie mienia - 1,
- rozbój - 1,
- bójka i pobicie -3,
- posiadanie narkotyków - 7,
Ponadto ujawniono jednego poszukiwanego przez Policję.
c) Ujawniono i zatrzymano 2460 sprawców na gorącym uczynku wykroczenia tj;
- 212 zakłóceń porządku publicznego,
- 559 wykroczeń w ruchu drogowym (zakaz ruchu, parkowanie na ciągach pieszych i zieleni itp.),
- 1262 wykroczeń porządkowych (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, załatwianie potrzeb
w miejscu publicznym, nieobyczajny wybryk itp.),
- 427 inne (zrywanie plakatów, naklejanie plakatów w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie).
d) Dla potrzeb dowodowych Policji i Straży Miejskiej 322 razy nagrano materiał zdjęciowy ze zdarzeń,
w tym dla Policji 308 razy, dla Straży Miejskiej 14 razy.
e) W związku z zagrożeniem życia i zdrowia oraz uszkodzenia mienia, pracownicy monitoringu
przekazali 1729 informacji z prośbą o interwencję do służb porządkowych tj:
- 323 razy wezwano karetkę pogotowia,
- 418 razy udzielono pomocy osobom nietrzeźwym ( odwieziono do domu lub zatrzymano w PIW),
- 911 udzielono pomocy osobom leżącym (śpiący na ulicach i przystankach autobusowych),
- 3 razy wezwano Straż Pożarną,
- 8 interwencji związanych z załączeniem się alarmu w sklepach,
- 66 razy zgłoszono awarię oświetlenia ulicznego.
Ilość interwencji ujawnionych przez pracowników monitoringu (porównanie roku 2016 do 2017)
ilustruje tabela nr 1do nr 5.
TABELA NR 1
L.p.

Interwencje

2016 rok

2017

Różnica

1
2
3

Interwencje ogółem
Skierowano do Policji
Skierowano do SM

4767
527
4240

4215
312
3903

-552
-215
-337

Ilość przestępstw ujawnionych przez pracowników monitoringu w rozbiciu na poszczególne
kategorie ilustruje tabela nr 2.
TABELA NR 2
Rodzaj przestępstwa
L.p.

1
2
3
4
5
6

Kradzież
Rozbój
Niszczenie mienia
Nietrzeźwy kierowca
Bójka i pobicie
Posiadanie narkotyków
RAZEM
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Różnica
2016 rok

2017 rok

6
3
1
3
4
4
21

9
1
1
4
3
7
25

+3
-2
0
+1
-1
+3
+4
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Porównując ilość zdarzeń za okres: 2017 rok (4215 zdarzeń) do 2016 roku (4767 zdarzeń) należy
stwierdzić, że nastąpił znaczny spadek ilości interwencji podjętych przez pracowników monitoringu
o 552. Biorąc powyższe pod uwagę nasuwa się wniosek, że spadek ilości nagranych zdarzeń
podyktowany był właściwym nadzorem wizyjnym prowadzonym przez pracowników monitoringu
i szybką reakcją służb mundurowych na zaistniałe zdarzenia co w efekcie odstraszało potencjalnych
sprawców przed popełnianiem negatywnych zdarzeń.
Ilość sporządzonego materiału zdjęciowego przedstawia tabela nr 3.
TABELA NR 3
L.p.

Materiał zdjęciowy

2016 rok

017 rok

Różnica

1
2

Dla potrzeb Policji
Dla potrzeb SM
RAZEM

376
21
398

308
14
322

-68
-7
-76

Ilość ujawnionych wykroczeń przez monitoring przedstawia tabela nr 4
TABELA NR 4
L.p

Rodzaj wykroczenia

2016 rok

2017 rok

Różnica

1.
2

Porządkowe
Drogowe

1575
476

1262
559

-313
+83

3

Zakłócenie porządku
publicznego

200

212

+12

4

Inne
RAZEM

293
2544

427
2460

+134
-84

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
1
2
3
4

Zgłoszenia
2016 rok
Pogotowie Ratunkowe
260
Straż Pożarna
1
Pomoc osobom nietrzeźwym
376
Włączony alarm w sklepach
16
i instytucjach
5
Wyłączone oświetlenie ulicy
41
6
Pomoc osobom leżącym
803
RAZEM
1497
VI. BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE:

2017 rok
323
3
418
8

Różnica
+63
+2
+42
-8

66
911
1729

+25
+108
+232

1. Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
1. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ramach realizacji „Programu” podjął następujące działania:
a) Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywienia:
W 2017 r. wykonano 999 kontroli sanitarnych dot. oceny stanu sanitarno-higienicznego oraz
sanitarno-technicznego, w tym:
·289 kontroli zaplanowanych (wg harmonogramu kontroli),
·710 kontroli doraźnych (600 kontroli ujętych w planie oraz 110 kontroli nie ujętych w planie), w tym:
·303 kontroli kompleksowych w tym:
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·37 kontroli tematycznych (m.in. w związku z Afrykańskim Pomorem Świń, dot. oceny warunków
sanitarno-higienicznych, technicznych oraz żywienia w zakładach żywienia pacjentów, dot. warunków
sanitarno-higienicznych w obrocie owocami miękkimi),
·132 kontrole interwencyjne (m.in. w związku z interwencją klienta, w związku z działaniami
podjętymi w systemie Rasff),
·219 kontroli sprawdzających,
·13 kontroli granicznych - import,
·6 kontroli granicznych – eksport,
W 196 zakładach stwierdzono uchybienia m.in.
·sanitarno-higieniczne,
·sanitarno- techniczne,
·nieprawidłowości w treści internetowej dot. prezentacji produkowanego środka spożywczego,
·nieprawidłowości w prezentacji i reklamie suplementów diety,
·nieprawidłowości w oznakowaniu suplementów diety.
Ponadto w 2017 r. nałożono 104 mandaty karne na sumę 25 800 zł.
b) Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej:
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne kontrolowane jest również w pozostałych obiektach
będących pod kontrolą Sekcji. Są to m.in. hotele i inne obiekty, w których są świadczone usługi
hotelarskie; domy pomocy społecznej; noclegownie i domy dla bezdomnych; zakłady usługowefryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, szalety publiczne. Nadzorem objęto również
dworce autobusowe i kolejowe wraz ze środkami transportu publicznego. Stan sanitarno-higieniczny
oraz techniczny obiektów z roku na rok ulega poprawie. Zwiększa się również świadomość osób
wykonujących usługi. Ilość mandatów nałożonych w kontrolowanych obiektach 4 na 600 zł.
c) Sekcja Nadzoru Epidemiologii, do zadań należy m.in.:
- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się zakażeń, chorób zakaźnych i pasożytniczych
u ludzi,
- nadzór nad prawidłowością wykonywania szczepień ochronnych oraz analiza wykonawstwa tych
szczepień na nadzorowanym terenie;
- nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny ,
pomieszczenia i urządzenia podmiotów leczniczych.
Monitorowany jest stan sanitarno-epidemiologiczny miasta Radomia i powiatu radomskiego
całodobowo (dyżury pod telefonem).
W 2017 r. przeprowadzano wywiady epidemiologiczne dotyczące zachorowań m.in. na: boreliozę,
gruźlicę, salmonelozę, styczność i narażenie na wściekliznę, wirusowe zapalenie wątroby A, B, B+C,
C, inwazyjne choroby wywołane Steptococcus pneumoniae i Neisseria meningitidis, legionelozę,
listeriozę, bąblowicę, malarię, toksoplazmozę, krztusiec, ostre porażenie wiotkie u dzieci w wieku 0-14
lat, ZOM, ZM i inne oraz dochodzenia epidemiologiczne w związku ze zgłoszonymi 6 ogniskami
chorób przenoszonych drogą pokarmową. Czynnikiem etiologicznym w 4 ogniskach była Salmonella
Enteritidis a w 2 ogniskach WZW A. W Polsce obowiązuje Program Szczepień Ochronnych, który
corocznie aktualizowany jest przez Głównego Inspektora Sanitarnego i publikowany w Dzienniku
Urzędowym zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U.2018 r. poz. 151). W podmiotach leczniczych nadzorowanych przez
PPIS w Radomiu funkcjonuje 79 punktów szczepień wykonujących szczepienia ochronne u dzieci
i młodzieży do 19 roku życia oraz u dorosłych szczepienia poekspozycyjne i w grupach ryzyka.
Podmioty lecznicze wykonujące szczepienia ochronne kontrolowane są w miejscu wykonywania
działalności oraz poprzez sprawozdania comiesięczne ze szczepień przeciw pneumokokom, ospie
wietrznej, DTaP u dzieci z grupy ryzyka, sprawozdania kwartalne z gospodarności szczepionkąi kart
uodpornienia oraz sprawozdania roczne MZ-54 ze stanu zaszczepienia.Od kilu lat zanotowano
niepokojące zjawisko uchylania się coraz większej grupy rodziców od szczepienia swoich dzieci.
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Kontrole podmiotów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne (lecznictwo otwarte i zamknięte)
mają na celu m.in. sprawdzenie :
- stanu sanitarno-higienicznego;
- ocenę realizacji programów dostosowawczych do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012 poz.739);
- czy są opracowane, aktualizowane na bieżąco i stosowane procedury: mycia i dezynfekcji rąk,
sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, postępowania z bielizną brudną i z odpadami medycznymi, mycia
i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego, postępowania po ekspozycji itp.;
- ocenę podmiotu leczniczego w zakresie procesów sterylizacji (wyposażenie w autoklawy rodzaj
opakowań , czy zachowany jest ciąg technologiczny od strony brudnej do sterylnej procedury sterylizacji
m.in. kontrola procesów sterylizacji wskaźnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, archiwizacja
wyników kontroli, warunki przechowywania materiału i sprzętu po sterylizacji itp.).
W 2017 r. do PSSE w Radomiu zgłoszono 11 ognisk epidemicznych, które wystąpiły w szpitalach.
Biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi odpowiedzialnymi za wywołanie ognisk epidemicznych
była Klebsiella pneumoniae MBL+ (9 ognisk) i Clostridium difficile ( 2 ogniska).
Sekcja Nadzoru Epidemiologii ściśle współpracuje:
- z Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych na nadzorowanym terenie dot. składu zespołów
i posiadanych kwalifikacji, zakażeń i ognisk epidemicznych, realizacji kontroli wewnętrznych
w podmiotach leczniczych itp.;
- z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radomiu dot. chorób odzwierzęcych: styczności
i narażenia na wściekliznę, gruźlicy, salmonelozy oraz przypadków wystąpienia ognisk zbiorowych
zatruć pokarmowych u ludzi, gdzie źródłem zakażenia mógł być produkt pochodzenia zwierzęcego.
W związku z tym, iż w dniu 31.12.2017 r zakończył się termin realizacji programów
dostosowawczych do wymogów rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych
wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz.U.2012 poz.739), podmioty lecznicze, które nie zrealizowały ww. programu
powinny zwrócić się do PSSE w Radomiu w celu wydania opinii sanitarnej w formie postanowienia
o wpływie niespełnienia tych wymagań na bezpieczeństwo pacjentów.
d) Sekcja Nadzoru Higieny Pracy zajmuje się:
- przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy,
- przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, rozporządzenia
REACH, ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i preparaty
chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej;
- przestrzeganiem warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości
środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne;
- przestrzeganiem przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami
kategorii 2 i 3;
- realizacją wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin,, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
- realizacją wymogów w zakresie występowania na stanowiskach pracy szkodliwych czynników
biologicznych.
W 2017 roku przeprowadzono 277 kontroli w zakładach pracy. Wydano 72 decyzje administracyjne
obligujące pracodawców do poprawy stanu sanitarno-higienicznego w zakresie warunków pracy.
Do zadań sekcji należy również:
- prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
- sporządzanie oceny rażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub
o braku podstaw o jej stwierdzenia.
Wydano 47 decyzji stwierdzających choroby zawodowe. W ciągu ostatnich lat wydawanych jest
30 do 40 decyzji na choroby zawodowe w ciągu roku.
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Sekcja także sprawuje nadzór nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków
zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Wspólnie z Komendą Miejską Policji w Radomiu
(Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową) w 2017 r. przeprowadziła łącznie 94 kontrole w trzech
sklepach na terenie Radomia w których wprowadzano do obrotu środki zastępcze tzw. „dopalacze”.
W wyniku ww. kontroli zabezpieczono łącznie 4980 sztuk podejrzanych produktów z czego 266
próbek tych produktów zostało przekazane do badań laboratoryjnych celem określenia składu
chemicznego pod kątem zawartości substancji psychoaktywnych. Po przeprowadzonych kontrolach
PSSE w Radomiu wydał 19 decyzji nakazujących wycofanie z obrotu na okres 18 miesięcy
podejrzanych produktów i nakazujących zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
w skontrolowanych obiektach na okres 3 miesięcy. Próbki zabezpieczonych produktów zostały
przebadane w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu,
a otrzymane wyniki badań wskazują na obecność w ich składzie nowych substancji psychoaktywnych
i środków zastępczych. Substancje te nie znajdują się w załącznikach do Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783) i określane są mianem „dopalaczy”.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w 2017 r. wydał 25 decyzji
administracyjnych wymierzających karę pieniężną za wprowadzanie do obrotu środków zastępczych
i nowych substancji psychoaktywnych na łączną kwotę 885 000 zł.
PPIS w Radomiu zbiera informacje o podejrzeniach zatruć środkami zastępczymi, jest w stałym
kontakcie ze szpitalami na terenie powiatu radomskiego, które przesyłają raporty o podejrzeniach
zatruć „dopalaczami”. W 2017 r. odnotowano 78 przypadków podejrzeń zatrucia „dopalaczami”.
e) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:
- Uczestniczyła w piknikach, w festynach i w AIR SHOW – poprzez zorganizowanie punktów
informacyjno – edukacyjnych, w których prowadzono poradnictwo, rozdawnictwo materiałów
edukacyjnych, prezentowano zdrowotne konsekwencje używania alkoholu, tytoniu, narkotyków
i środków psychoaktywnych w tym dopalaczy z wykorzystaniem walizek edukacyjnych;
- Wizytowano placówki zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego, w których prowadzono
instruktaż profilaktyczny oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych;
- Prowadzono edukację młodzieży podczas spotkań organizowanych przez szkoły, Urząd Miejski
w Radomiu;
- Wdrażano i koordynowano programy edukacyjne realizowane przez placówki różnych szczebli
kształcenia;
- Diagnozowano przedsięwzięcia prozdrowotne środowiska lokalnego w placówkach nauczania
i wychowania oraz lecznictwa otwartego i zamkniętego.
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Radomiu.
Działając na podstawie art. 80 pkt. 9 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r o ochronie roślin (Dz. U.
z 2017 r poz.2138) realizuje ustawowe zadania w zakresie zapobiegania zagrożeniom związanym
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem środków ochrony roślin.
- Na terenie miasta Radom i powiatu w 2017 roku prowadzonych zostało 165 kontroli w tym 35 kontroli
w zakresie obrotu środkami ochrony roślin i 130 w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
W ramach uczestnictwa PIORiN w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności
i Paszach (Rapid Alert System For Food and Feed –RASFF) Inspekcja kontynuowała współprace
z Państwową Inspekcją Sanitarną.
W ramach wspólnych kontroli z udziałem przedstawicieli SANEPIDU pobrano 2 płodów rolnych tj.
kapustę białą głowiastą oraz jabłka do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków
ochrony roślin w płodach rolnych. Pobieranie prób płodów rolnych Oddział prowadził również
w ramach zadań ustawowych w oparciu o harmonogram określony przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, dla następujących upraw; agrest, brukselka,
brzoskwinia, czereśnia, gruszka, jabłoń, ,truskawki, porzeczka, malina, papryka, marchew, kapusta
pekińska, kapusta biała.
Ogółem pobrano 28 prób, w których nie stwierdzono przekroczenia Najwyższych Dopuszczalnych
Pozostałości (NDP). Nie wszczynano procedury RASSF.
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Wobec 16 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 2017 poz. 50) .Ponadto
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w dniach 27 lutego-10 marca 2017 roku
uczestniczyła w międzynarodowej akcji Silver Axe II prowadzonej pod patronatem EUROPOLU, której
celem była międzynarodowa współpraca na rzecz zapobiegania wprowadzaniu do obrotu
nielegalnych środków ochrony roślin. Kontrole środków ochrony roślin prowadzone były równolegle
w 15 państwach Europy, na przejściach granicznych, w składach celnych oraz wewnątrz kraju.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Radomiu kontrole te
prowadził z udziałem Urzędu Celnego w Radomiu ,w wyniku których nie stwierdzono przypadków
wprowadzania do obrotu podrobionych środków ochrony roślin.
3. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego.
W ramach w/w „Programu” podjął następujące działania:
a) W zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi działania
zgodnie z Ustawą z dnia 05-12-2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi. oraz zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, realizuje działania związane
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się patogenów alarmowych, ujętych w wykazie Rozporządzenia
Ministra Zdrowia - Załącznik nr 1 z dnia 23-12-2011 roku [poz. 1741]. W ramach zapobiegania
zakażeniom szpitalnym i rozwojowi lekooporności patogenów, ZKZS monitoruje występowanie zakażeń
tak w formie nadzoru biernego (analiza zgłoszeń 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 początkowo empirycznej a następnie celowanej.
b) Ponadto przeprowadzono szereg badań przesiewowych w kierunku patogenu alarmowego nosicielstwa bakterii Klebsiella pneumoniae MBL/NDM (New Delhi), wśród pacjentów hospitalizowanych
przy przyjęciu (pacjentów przed przyjęciem, przebywających w innych placówkach medycznych, ZOL
czy DPS), i w trakcie pobytu chorym narażonym na zakażenie.
Liczba badań przesiewowych
Liczba badań przesiewowych
Liczba badań w których
wykonanych po 72 godz. pobytu
stwierdzono szczególnie oporne
Pobranych przy przyjęciu do
szpitala.
w szpitalu.
na leczenie patogeny alarmowe.
1666
3480
64
c) Wykonuje się natychmiastowe działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego dokonując kontroli
wewnętrznych w placówkach RSZS oraz stosując izolację chorych podejrzanych o zakażenie.
d) Oddziały RSZS w których stwierdzono wystąpienie patogenów alarmowych i ognisk epidemicznych
obecnie zostały doposażone w brakujące:
- Dozowniki na mydło w płynie i podajniki na ręczniki jednorazowe umieszczane na salach chorych na
stanowiskach do higieny rąk.
- W oddziałach w których stwierdzono występowanie PA i zgłoszonych do PPIS – raportem wstępnym
o wystąpieniu zagrożenia epidemicznego, wykonano realizację zaleceń PPIS w zakresie wymaganego
remontu: odmalowania ścian oraz naprawienia usterek technicznych.
- W oddziałach chorych wydzielono
pokoje chorych, które dostosowano do wymagań izolacji
kontaktowej.
- Pokoje w których izolowano chorych doposażono w środki ochrony osobistej: rękawice diagnostyczne,
środki myjąco – dezynfekujące do starannej dekontaminacji powierzchni dużych oraz sprzętów.
- Ponadto działania zapobiegawcze zastosowano również w zakresie kontroli czystości mikrobiologicznej
wody:
- w kierunku obecności bakterii Legionelli spp. (Wykonano szereg badań prób wody, używanej
w prysznicach z których korzystają pacjenci oddziałów).
- w kierunku obecności bakterii patogennych w próbach wody uzdatnionej w Oddziale Dializ, które są
wykonywane systematyczni 1 x w miesiącu.
Członkowie Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych każdorazowo przeprowadzają odpowiednie
szkolenie wstępne przy przyjęciu do szpitala nowej osoby, do pracy.
Szpital zapewnia wykonywanie nieodpłatnych badań poekspozycyjnych i kontrolnych, jak też
finansuje, zgodne z Kodeksem Pracy, koszty koniecznej lekowej profilaktyki poekspozycyjnej. Dzięki
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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 i HIV i bakterii MRSA do zestawu badań
wykonywanych w związku z okresowymi badaniami pracowniczymi. Działania Zespołu Kontroli
Zakażeń Szpitalnych uzyskują pozytywne opinie tak osób kontrolujących szpital z ramienia
Narodowego Funduszu Zdrowia, jak też nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.
4. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny.
W zakresie realizacji „Programu” podjął następujące przedsięwzięcia: Zespół Kontroli Zakażeń
Szpitalnych, zgodnie z zapisami Ustawy z dn. 5 grudnia 2008 o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi późn. zm. podejmuje następujące działania prowadząc:
- Kontrole kompleksowe w komórkach organizacyjnych szpitala – planowe i interwencyjne uzależnione
od bieżącej sytuacji epidemiologicznej i statusu epidemiologicznego hospitalizowanych pacjentów.
- Nadzór nad stanem epidemiologicznym pacjentów szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem
oddziałów dziecięcych i oddziałów hospitalizujących pacjentów z obniżoną odpornością.
- Ocenę warunków izolacji i wydawanie bieżących zaleceń. Kontrola ich realizacji.
- Nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym szpitala poprzez sporządzanie i analizę protokołów
kontroli, wydawanie zaleceń dekontaminacji zgodnie z sytuacją epidemiologiczną metodą manulaną i za
pomocą fumigacji.
- Weryfikację procedur, ich aktualizowanie zgodnie ze stanem prawnym i wytycznymi towarzystw
naukowych.
- Prowadzenie rejestrów: zakażeń szpitalnych, ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźny materiał
biologiczny, chorób zakaźnych objętych zgłaszaniem do Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej. Opracowywanie w tym zakresie raportów i przekazywanie informacji Zarządowi
Szpitala oraz Kierownikom komórek organizacyjnych.
- Okresową analiza czynników ryzyka zakażeń poprzez weryfikację wypełniania kart oceny ryzyka
zakażeni przy przyjęciu chorego do szpitala.
- Analizę antybiotykoterapii okołooperacyjnej – sporządzanie raportów i przekazywanie zaleceń
Zarządowi Szpitala oraz Kierownikom komórek organizacyjnych.
- Monitorowanie lekooporności antybiotyków poprzez wdrożenie i bieżącą ocenę formularza – „Wniosek
o wydanie antybiotyku limitowanego” dla wszystkich komórek medycznych szpitala. Współpracę
z pracownią mikrobiologii w ramach przygotowywania map mikrobiologicznych poszczególnych komórek
medycznych, analiza dziennych raportów mikrobiologicznych, wydawanie zaleceń do oddziałów
szpitalnych.
- Udział w przygotowywaniu przetargów dotyczących zakupu sprzętu medycznego, środków ochrony
osobistej oraz preparatów dezynfekcyjnych i myjących.
- Udział w kontrolach i audytach jednostek zewnętrznych w tym Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej.
- Szkolenia personelu szpitalnego, szkolenia stanowiskowe i osób nowoprzyjętych.
- Sprawdzanie stanu uodpornienia personelu nowoprzyjętego, prowadzanie rejestru oraz
przygotowywanie raportów o stanie wyszczepienia personelu.
- Udział w szkoleniach zewnętrznych.
5. Centrum Medyczne Corten Medic.
W przychodni były przeprowadzane:
- Szczepienia dzieci i młodzieży- 345 osób.
- Szczepienia p/grypie 50 osób.
- Szczepienia p/WZW B szczepionką Engerix B – 16 osób.
- Szczepienia p/WZWB szczepionką Euvax B - 136 osób.
- Objęcie nadzorem lekarskim osób z kontaktu z chorym na Gruźlicę – 2 osoby.
- Zgłoszenia do Sanepidu podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ( ZLK-1 )
oraz tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55 )
- Wprowadzono procedurę higieniczną,,Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakażenia HIV,
HBV, HCV”.
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- W placówce wprowadzono procedury higieniczne, za postępowanie zgodnie z procedurą
odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. Procedury są aktualizowane w oparciu o nowe przepisy
i wytyczne.
- W przychodni znajduje się pomieszczenie dekontaminacji narzędzi. Narzędzia są sterylizowane
w autoklawie parowym. Prowadzona jest kontrola skuteczności procesów sterylizacji, wskaźnikami
biologicznymi i chemicznymi.
- Każdy sprzęt w przychodni posiada aktualny paszport,gdzie wpisywane są przeglądy raz do roku.
- Sprzątanie pomieszczeń placówki odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami – procedura
sprzątania pomieszczeń i dezynfekcji powierzchni,przy użyciu odpowiednich środków chemicznych.
- Posiadamy umowę na świadczenia usług pralniczych, gdzie oddajemy odzież medyczną oraz mopy.
- Współpracujemy z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym, gdzie przekazujemy odpady medyczne.
Co roku sporządzamy sprawozdanie z ewidencji kart odpadów do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie ,,Departament Środowiska''.
Centrum Medyczne Corten Medic sprawuje opiekę medyczna nad dziećmi i młodzieżą szkolną.
Współpracujemy z 4 liceami i 4 szkołami podstawowymi. Panie pielęgniarki prowadzą pogadanki
w szkołach m. in. na temat zdrowego odżywiania, "Piramida Zdrowego Żywienia”
W celu profilaktyki przeciwgruźliczej przygotowano pogadankę pt.,,Gruźlica - choroba, o której
należy pamiętać".
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W 2017 roku członkowie GKRPA w Radomiu przeprowadzili 837 kontroli w tym:
- w placówkach handlowych: 580,
- w lokalach gastronomicznych: 257,
Skontrolowano ogółem: 747 punktów sprzedaży alkoholu w tym:
- placówek handlowych: 517,
- lokali gastronomicznych: 230,
7. Szkoły.
W zakresie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego przeprowadzały:
- Systematyczne monitorowanie przestrzegania przepisów higieniczno – sanitarnych w szkole/placówce.
- Przeprowadzanie badań kontrolnych jakości wody w placówce.
- Informowanie rodziców uczniów o potrzebie kontrolowania dzieci pod katem wystąpienia chorób
zakaźnych i pasożytniczych.
- Przeprowadzanie badań okresowych pracowników pod kątem chorób zawodowych.
- Przestrzeganie procedur HACCAP w procesie żywienia zbiorowego w placówce.
- Zapobiegano powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych poprzez realizację zajęć
z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.
8. Komenda Miejska Policji.
W 2017 roku przy współpracy z Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Radomiu policjanci KMP
w Radomiu celem zwalczania dystrybucji oraz minimalizacji zażywania substancji zastępczych tzw.
dopalaczy przeprowadzono 94 kontroli sklepów w których były sprzedawane w/w środki. W wyniku
przeprowadzonych działań ujawniono i zabezpieczono 6747 dopalaczy co doprowadziło do
ograniczenia ich dystrybucji na terenie miasta Radomia.
VII. BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE:
1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii.
W zakresie realizacji „Programu” w 2017 roku zrealizował następujące przedsięwzięcia:
a) Obszar miasta Radomia - powiat grodzki- to jedna z dwóch jednostek terytorialnych obsługiwana
przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu (drugą jest powiat radomski – ziemski).
Na jego terenie pod nadzorem weterynaryjnym znajdują się podmioty gospodarcze działające
w zakresie: ubój, rozbiór, przetwórstwo i składowanie mięsa (1 rzeźnia, 4 zakłady rozbioru,
7 zakładów przetwórczych, 1 chłodnia, 1 zakład mleczarski, 11 zakładów MLO, 55 firmy transportowe,
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10 pośrednicy w obrocie, 2 podmioty – RHD, 1 punkt skupu dziczyzny,1 hurtownia karmy dla zwierząt
domowych, 2 zakłady przetwarzające uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, 1 schronisko dla
zwierząt, 2 firmy transportujące zwierzęta, 4 firm pośredniczących w skupie i obrocie zwierzętami,
2 fermy drobiu - kur niosek oraz 119 stad (gospodarstw) utrzymujących bydło i 22 stada
(gospodarstwa) utrzymujące trzodę chlewną.
b) W ramach w/w programu Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu podejmował zadania ujęte
w załączniku, tj. punkt VI: 1.14; 6.1; 6.2; 6.5; 7.1-6., które w całości wchodzą jednocześnie w ustawowe
kompetencje 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 2017 r. – brak ognisk,
- nadzór nad jakością produkcji środków spożywczych, pasz, utylizacją i zagospodarowaniem ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego (np. w 2017 r. ubój zwierząt to 1303 sztuk bydła i prawie
4440 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 terenu miasta Radomia. Ponad to
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 2017 nałożono 18 mandatów karnych na
właścicieli psów oraz pouczono ponad 100 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.
3. Komenda Miejska Policji.
Mając na uwadze możliwość zaistnienia zagrożeń na terenie województwa mazowieckiego ognisk
Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Radomiu realizują
działania polegające na:
- kontroli pojazdów z uwzględniłem transportu trzody chlewnej,
- kontroli targowisk i innych miejsc handlu trzodą chlewną.
Na bieżącą prowadzona jest również wymiana informacji pomiędzy służbami, inspekcjami
i strażami na terenie podległym KMP w Radomiu dotycząca przedmiotowego zagadnienia.
VIII. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu.
W 2017 r. na terenie miasta Radomia, działaniami objęto 3 obiekty:
a) Kościół p.w. Św. Trójcy, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom,
b) Kościół parafialny p.w. św. Wacława, Pl. Stare Miasto 13, 26-600 Radom,
c) Kościół garnizonowy p.w. św. Stanisława Bpa, Pl. Konstytucji 3- Maja 1, 26-600 Radom.
W ramach programu przeprowadzono następujące czynności: skontrolowano stan zabezpieczeń
antywłamaniowych i przeciwpożarowych - we współpracy z Urzędem Miejskim w Radomiu, Komendą
Miejską Policji i Strażą Miejską. Po dokonaniu szczegółowych oględzin w/w obiektów, zostały
sporządzone stosowne protokoły. Stan zabezpieczeń antywłamaniowych: w tym mechanicznych
i budowlanych jest dostateczny. W odpowiedni sposób zabezpieczony jest kościół parafialny p.w. św.
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Wacława, który posiada drzwi wejściowe zamykane od wewnątrz oraz wzmocnione okna.
W przypadku kościoła garnizonowego p.w. św. Stanisława Bpa funkcjonuje system antywłamaniowy.
W ciągu dnia udostępniana jest kruchta oddzielona od nawy kratą. Natomiast okna w zakrystii
i bocznych pomieszczeniach wymagają zabezpieczenia. Kościół parafialny p.w. św. Trójcy
udostępniany jest bez ograniczeń w godzinach od 6 do 19. W zawiązku z tym konieczny jest stały
dozór osobowy. Okna w świątyni są antywłamaniowe.
W kościele garnizonowym stan zabezpieczeń przeciwpożarowych jest dostateczny. Funkcjonuje
system przeciwpożarowy (sygnalizacji pożaru), gaśnice posiadają aktualizacje ale bez właściwego
oznakowania. Wewnątrz zainstalowane są drzwi przeciwpożarowe. W przypadku kościoła
parafialnego, p.w. św. Wacława poza brakiem systemu przeciwpożarowego inne elementy
zabezpieczenia są właściwe: oznakowane gaśnice oraz instalacje elektryczne i odgromowe posiadają
aktualne badania, wyjścia ewakuacyjne są oznakowane, a w zakrystii umieszczono instrukcję
postępowania na wypadek pożaru. W związku z powyższym stwierdza się, że ogólny poziom
podstawowych zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych jest zróżnicowany/dostateczny
z generalną uwagą, iż brakuje kompleksowych rozwiązań w tym zakresie.
Wszystkie uwagi przekazano do realizacji proboszczom poszczególnych parafii.
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 i Zarządzania Kryzysowego i Ochrony UM, funkcjonariuszami SM i PSP oraz
przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Warszawie delegatura w Radomiu
w inspekcji 3 obiekty na terenie Radomia –Kościół Parafialny pw. św. Stanisława Bpa przy ul. Plac
Konstytucji
3 Maja
1;
Kościół Świętej
Trójcy
ul.
Plac
Kazimierza
Wielkiego;
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętego Wacława w Radomiu ul. Plac Stare Miasto 13.
3. Straż Miejska.
Straż Miejska w Radomiu na prośbę konserwatora zabytków prowadzi wspólne inspekcje obiektów
ze zgromadzonymi dobrami kultury. Ponad to prowadzona jest kontrola w ramach Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tzw. Parku Kulturowego mieszczącego
się na terenie Gminy Radom. Na tej podstawie w 2017 roku nałożono 9 mandatów karnych
kredytowanych na kwotę 700 zł.
IX. BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
1. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Oddział Radom.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie Delegatura w Radomiu informuje, że
w ramach wkładu w realizację Powiatowego programu zapobiegania przestępczości i ochrony
obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018” w 2017r., w obszarze bezpieczeństwa
w działalności gospodarczej, tut. delegatura podczas V Pikniku Zdrowia, który odbył się w dniu
04 czerwca 2017r. na deptaku przed Urzędem Miejskim, zorganizowała stoisko edukacyjne dla dzieci
i rodziców m.in. o tematyce bezpieczeństwa zabawek i artykułów dla dzieci.
2. Komenda Miejska Policji.
W ramach współpracy międzyinstytucjonalnej w roku 2017 przeprowadzonych zostało 20 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. W wyniku takich działań zabezpieczono ok. 3000 sztuk odzieży
i innych przedmiotów z podrobionymi znakami towarowymi oraz wyroby tytoniowe bez polskich
znaków akcyzy skarbowej. Każdorazowo przy okazji spotkań ze społeczeństwem policjanci
przekazują wiedzę wiktymologiczną dotyczącą przepisów prawa związanych z najistotniejszymi
problemami osób prowadzących działalność gospodarczą.
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Podczas spotkań z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą dzielnicowi na bieżąco
informują przedsiębiorców o zagrożeniach w obrocie gospodarczym a szczególnie o przestępczości
internetowej.
3. Straż Miejska.
Straż Miejska w Radomiu w ramach Uchwały Nr 269/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
25 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty
targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór oraz Uchwały Nr 231/2015 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015 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. W roku 2017 nałożono 48 mandatów karnych na kwotę 3450 zł.
X. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI:
1. Komenda Miejska Policji.
Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu spotykają się z rodzicami
radomskich szkół i rozmawiają o bezpieczeństwie w intrenecie. Policjanci przygotowują spotkania,
aby wyjaśnić i uświadomić opiekunom, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać ich dzieci korzystając
z sieci. Funkcjonariusze krok po kroku objaśniają, co to takiego cyberprzemoc i jakimi metodami
posługują się cyberprzestępcy, aby wyciągnąć od dziecka interesujące go wiadomości. Wskazują
sposoby, jak można się ustrzec przed oszustami internetowymi i gdzie szukać pomocy w przypadku
stania się ofiarą takiego przestępstwa. Kolejnym ważnym elementem spotkań jest przekazanie
informacji dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich, w związku ze stosowaniem
niedozwolonych praktyk.
Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu systematycznie spotykają się
z mieszkańcami miasta i powiatu radomskiego celem rozpowszechnienia wiedzy dotyczącej zagrożeń
związanych z cyberprzestępczością. Funkcjonariusze uświadamiają poszczególne grupy społeczne
o zagrożeniach płynących z korzystania z nowych technologii.
2. 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. W roku 2017 przeprowadzono 183 pogadanek
na przedmiotowy temat.
3. Szkoły.
Szkoły przeprowadziły:
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.
4. Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto".
W ramach realizacji "Programu" w 2017 roku przeprowadziło w szkołach, dla uczniów klas VI i VII
debatę na temat "cyberprzemocy" i zagrożeń w internecie. W spotkaniach wzięło około 130 uczniów
radomskich szkół. Kontynuacja tego działania będzie realizowana w kolejnym roku.
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DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU:
Dokumentacja źródłowa dotycząca sprawozdań podmiotów biorących udział w realizacji
„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości i ochrony 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.
Załącznik nr 1
PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU:
1. Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód.
2. Komenda Miejska Policji w Radomiu.
3. Straż Miejska w Radomiu.
4. Miejska Państwowa Straż Pożarna.
5. Urząd Miejski w Radomiu.
6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Radomiu.
7. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu.
8. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu.
9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu.
10. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego.
11. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”.
12. Szkoły i placówki oświatowe.
13. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Oddział Radom.
14. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
15. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.
16. Radomski Szpital Specjalistyczny.
17. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.
18. Centrum Medyczne Corten Medic.
19. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Radomiu.
20. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia.
21. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu.
22. Caritas Diecezji Radomskiej.
23. Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.
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
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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
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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

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

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

ul. Wośnicka 121

67

Publiczny Ogródek Jordanowski

ul. Śniadeckich 9
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68

Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. Kościuszki 5b

69

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Kolejowa 22

70

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Toruńska 9

71

Bursa Szkolna Nr 1

ul. Kościuszki 5

Id: B36BE556-F92D-4C54-ADA4-B2C346A636C1. Uchwalony

Strona 40

