UCHWAŁA NR VII/89/2019
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia
za 2018 rok
Na podstawie art.38b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz.995 ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za
2018 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Radomiu
Kinga Bogusz
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Załącznik do uchwały Nr VII/89/2019
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 21 stycznia 2019 r.
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA RADOMIA ZA 2018 ROK
Na spotkaniu w dniu 8 stycznia 2019 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku rozpoczęła pracę od
omówienia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2018 rok.
Następnie przyjęto Plan Pracy na 2019 rok z kwartalnym podziałem zadań.
Realizacja Planu Pracy za 2018 rok przedstawia się następująco:
I. ZADANIA I KWARTAŁU:
1. Dyrektor Wydziału Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Radomiu poinformował, że w budżecie Gminy
Miasta Radomia na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem obywateli i ochronę porządku publicznego
uchwalonego na 2018r. zabezpieczone zostały środki w wysokości 24 132 734 zł tj.:
a) Utrzymanie Straży Miejskiej - 4 915 920 zł, w tym gospodarka odpadami 570 000 zł.
b) Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 18 968 814 zł.
c) Komenda Wojewódzka Policji - 33 520 zł - rekompensaty za czas służby ponad normę.
d) Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony - 214 480 zł w tym:
- Zadania z zakresu obrony cywilnej - 42 800 zł.
- Zarządzanie kryzysowe - 36 480 zł.
- Monitoring ulic - 135 200 zł.
e) Rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 2 800 000 zł.
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przyjęła sprawozdanie z planowanych i podjętych
działań przez Komisję w zakresie problematyki „Kręci mnie bezpieczeństwo..." podczas ferii w 2018 roku-Załącznik
nr 1 do w/w Sprawozdania.
3. Kierownik Referatu Ochrony i Monitoringu Miasta Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony przedstawił analizę monitoringu miejskiego w Radomiu. Jak wynika z analizy w 2018 roku pracownicy
monitoringu ogółem zgłosili 4215 interwencji z tego 312 interwencji skierowano do Komendy Miejskiej Policji
w Radomiu, a 3903 interwencji przekazano do Straży Miejskiej w Radomiu. Ujawniono i zatrzymano 25 sprawców
na gorącym uczynku przestępstwa. Ujawniono i zatrzymano 2460 sprawców na gorącym uczynku wykroczenia,
pracownicy monitoringu przekazali 1729 informacji z prośbą o interwencje do służb porządkowych, w tym między
innymi 323 razy wezwano pogotowie ratunkowe, 3 razy wezwano Straż Pożarną, 418 razy udzielono pomocy
osobom nietrzeźwym, 66 razy zgłoszono awarię oświetlenia ulicznego, 803 razy udzielono pomocy osobom
leżącym. Do najbardziej zagrożonych monitorowanych miejsc pod kątem zaistniałych zdarzeń między innymi
należą: skrzyżowanie ulic: Struga/25 Czerwca 180 zdarzeń, Plac Dworcowy 375 zdarzeń, skrzyżowanie ulic:
Żeromskiego/Traugutta 147 zdarzeń, skrzyżowanie ulic: Struga/Niedziałkowskiego 216 zdarzeń.
4. W sprawach różnych zostały poruszone n/w problemy:
- Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował o przyczynach zbiorowego zatrucia salmonellą w Radomiu (około
90 osób) po spożyciu skażonych produktów najprawdopodobniej tortów z kremem. Hospitalizowano około 90 osób
i w związku z tym wzrosło zapotrzebowanie na odziały zakaźne. Ponadto w chwili obecnej ulega likwidacji oddział
zakaźny w szpitalu w Kozienicach i wytwarza się problem braku miejsc w razie potrzeby hospitalizacji osób.
Wnioski:
1. Wszystkie podmioty realizujące problematykę „Kręci mnie bezpieczeństwo" podczas ferii zimowych
w 2018 roku w terminie do 31 stycznia 2018 roku przedstawią pisemne sprawozdanie z realizacji
konkretnych działań w tym temacie i prześlą go do Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu w wersji papierowej i na e-mail sbm@umradom.pl . Na podstawie
sprawozdań tych instytucji, realizujących powyższą problematykę zostanie opracowane sprawozdanie
zbiorcze i przesłane do wiadomości Wojewody Mazowieckiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie. Ponadto sprawozdanie to będzie stanowić Załącznik nr 1
do Sprawozdania z działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2018 rok.
2. Referat Ochrony i Monitoringu Miasta WBZKiO Urzędu Miejskiego w Radomiu „Analizę pracy
monitoringu miejskiego za 2017 rok” prześle do wiadomości Komendantowi Miejskiemu Policji i Straży
Miejskiej w Radomiu celem podjęcia odpowiednich działań operacyjno-prewencyjnych zmierzających do
minimalizacji zagrożeń na terenie monitorowanym miasta Radomia.
3. Komenda Miejska Policji, Straż Miejska i Powiatowy Inspektorat Sanitarny w okresie ferii zimowych (1526 styczeń 2018 rok) przeprowadzą wspólnie działania dotyczące rozpoznania i likwidacji miejsc sprzedaży
dopalaczy na terenie miasta Radomia oraz przeprowadzą z młodzieżą działania edukacyjno-prewencyjne
w tym temacie.
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4. W związku z zaistnieniem w 2017 roku zbiorowego zatrucia wyrobami cukierniczymi w Radomiu (90
osób) i potrzebą ich hospitalizacji w okolicznych szpitalach na oddziałach zakaźnych, Powiatowy Inspektor
Sanitarny i Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu wystosują stosowne pisma
do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o nielikwidowanie i utrzymanie oddziału zakaźnego
w strukturze szpitala w Kozienicach, aby w przyszłości (w sytuacji zbiorowego zatrucia) zapewnić miejsca
dla wszystkich osób hospitalizowanych.
II. ZADANIA II KWARTAŁU:
1. Naczelnik Sztabu Policji przedstawił sprawozdanie z zabezpieczenia imprez sportowych, z którego wynikało że
w okresie od 01.01.2018 roku do 21.05.2018 roku Komenda Miejska Policji w Radomiu dokonała zabezpieczenia
45 imprez masowych w tym: 31 masowych imprez sportowych z wyłączeniem piłki nożnej, 6 meczy piłki nożnej,
8 masowych imprez rozrywkowo-artystycznych. Do zabezpieczenia imprez masowych zostało zaangażowanych na
zasadzie wielokrotności ogółem 1478 policjantów. Podczas zabezpieczenia imprez masowych ujawniono 4 czyny
zakwalifikowane jako przestępstwa i 146 czynów zakwalifikowanych jako wykroczenia. Na terenie KMP w Radomiu
23 kibiców jest objętych zakazem wstępu na imprezy masowe - mecze piłki nożnej.
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej poinformował, że Straż Miejska uczestniczy praktycznie we
wszystkich imprezach masowych organizowanych na terenie miasta Radomia. W przypadku meczy piłkarskich
obecność strażników jest akcentowana poprzez prewencyjne dyslokowanie patroli zmotoryzowanych w okolice
stadionu, na którym jest rozgrywany dany mecz. Strażnicy w trakcie patrolu zwracają uwagę na zakłócenia ładu
i porządku publicznego oraz szczególne naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Dyrektor Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Radomiu poinformowała, że za zabezpieczenie
imprezy masowej w miejscu i czasie odpowiada organizator. Ponadto w obecnym sezonie wiosennym została
wydana 1 decyzja administracyjna zezwalająca na organizacje cyklu imprez masowych sportowych. Został
rozegrany 1 mecz jako impreza o podwyższonym ryzyku Radomiak Radom - Stal Stalowa Wola. W czasie
trwania meczu nie doszło do zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego.
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przyjęła sprawozdanie z planowanych i podjętych
działań przez Komisję w zakresie problematyki „Kręci mnie bezpieczeństwo..." podczas wakacji w 2018 roku.
Sprawozdanie z realizacji konkretnych zadań zostanie przedstawione pisemnie po wakacjach tj: do 5 września
2018 roku i zostanie przesłane do wiadomości Wojewody Mazowieckiego (Załącznik nr 2 do w/w sprawozdania).
3. Kierownik Referatu Ochrony i Monitoringu Miasta Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony przedstawił realizację „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018 za 2017 rok. Deklarację do realizacji w/w
Programu złożyło 23 podmioty realizujące ustawowe zadania z zakresu bezpieczeństwa oraz 88 szkół i placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. Do realizacji Programu w roku
2017 przystąpiło 70 jednostek oświatowych. Wśród nich było: 15 przedszkoli, 20 szkół podstawowych, 4 gimnazja,
8 liceów ogólnokształcących, 16 zespołów szkół (obejmujących różne etapy kształcenia) oraz 7 placówek
oświatowych innych typów. Program ten został omówiony na sesji Rady Miejskiej w Radomiu. Uchwałą nr
613/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku zostało przyjęte sprawozdanie z realizacji tego programu. Sprawozdanie
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego.
4. Radca Koordynator Imprezy masowej „Air Show”, przedstawił organizację planowanej imprezy
międzynarodowej w dnia 25-26 sierpnia 2018 roku związanej z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości i 100 rocznicą Powstania Lotnictwa Polskiego. Głównym założeniem jest utrzymanie wysokiego
poziomu bezpieczeństwa zarówno widzów jak i uczestników pokazów. Deklarowana liczba widzów wynosi 80 tys.
dziennie. Przewiduje się udział w imprezie Prezydenta RP. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w/w imprezy
podjęto szereg działań administracyjnych i uzgodnień pomiędzy służbami odpowiedzialnymi z mocy prawa za
bezpieczeństwo. W tym celu organizator wystąpił do Prezydenta Miasta Radomia o wydanie pozwolenia na
przeprowadzenie imprezy masowej i do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wyrażenie zgody na
przeprowadzenie pokazów lotniczych. Ponadto został powołany Zespół Bezpieczeństwa Naziemnego ds.
bezpieczeństwa, który współpracował będzie ze wszystkimi służbami powołanymi do ochrony i zabezpieczenia
bezpieczeństwa na lotnisku w Radomiu.
5. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu, przedstawił Sprawozdanie z realizacji zadań Straży
Miejskiej za 2017 rok. Jak wynika z w/w sprawozdania do Straży Miejskiej łącznie w 2017 roku wpłynęło 16 414
interwencji, w tym interwencje:
- dotyczące spożywania alkoholu-1256
- zakłócania ładu i porządku publicznego-230
- dotyczące dewastacji mienia-210
- nieprawidłowego parkowania -2736
- dotyczące ochrony środowiska -2233
Ponadto ujęto 64 sprawców przestępstw w tym m. in.:
- kradzież -10
- pobicie -5
- włamanie -3
- dewastacja mienia-15
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- narkotyki 9 itp.
Wnioski:
1. Wszystkie podmioty realizujące problematykę „Kręci mnie bezpieczeństwo..." podczas wakacji w 2018
roku” w terminie do 5 września 2018 roku przedstawią pisemne sprawozdanie z realizacji konkretnych
działań w tym temacie i prześlą go do Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Urzędu Miejskiego w Radomiu w wersji papierowej i na e-mail sbm@umradom.pl . Ponadto na podstawie
sprawozdań instytucji realizujących powyższą problematykę zostanie opracowane sprawozdanie zbiorcze
(załącznik nr 2) i przesłane do wiadomości: Wojewody Mazowieckiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie.
III. ZADANIA III KWARTAŁU:
1. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia poinformował, że od stycznia do
czerwca 2018 roku wpłynęło łącznie 273 formularzy „Niebieska Karta” – A. Spośród tych kart: 37 formularze typu
A zostały przekazane do Stałych Grup Roboczych celem podjęcia stosownych działań, w 21 przypadkach
ponownie wszczęto procedurę mimo już zakończonego postępowania, w 23 przypadkach „Niebieska Karta”
dotyczyła przemocy wobec dzieci, a w 37 przypadkach dzieci obok osób dorosłych, w 3 przypadkach procedura
„Niebieskiej Karty” została wszczęta wzajemnie przez członków rodziny; 9 procedur „Niebieskiej Karty” dotyczyło
osób starszych powyżej 67 roku życia.
Podmiotami wszczynającymi procedurę „Niebieskiej karty” były: Policja 221, jednostki organizacyjne pomocy
społecznej 34, ochrona zdrowia 2, oświata 10, GKRPA 2. Zgodnie z Regulaminem Zespołu
Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia funkcjonują Stałe Grupy Robocze, które w omawianym okresie
spotkały się 895 razy. Ponadto odbyły się 3 bloki szkoleń dla funkcjonariuszy: Straży Miejskiej i Policji.
2. p.o. Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przedstawił „Sprawozdanie z działalności
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za I półrocze 2018 roku”. W skład organizacyjny Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu wchodzą 4 Jednostki Ratunkowo-Gaśnicze. Stan etatowy
wynosi 251 strażaków oraz 42 pojazdy w tym 12 pojazdów gaśniczych. W I półroczu 2018 roku łącznie strażacy
podjęli 2343 interwencje w tym między innymi: wyjazdy do pożarów - 377 miasto Radom i 522 powiat radomski,
zanotowano 152 fałszywych alarmów. W zakresie czynności kontrolno-rozpoznawczych funkcjonariusze Komendy
Miejskiej PSP przeprowadzili w I półroczu 2018 roku ogółem 132 kontrole w tym między innymi:
- 61 kontroli podstawowych stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 22 kontroli sprawdzających decyzje administracyjne,
- 49 kontroli w zakresie zajęcia stanowiska przy oddawaniu nowego budynku do użytkowania.
Ponadto w rozpatrywanym okresie wydano 35 opinii dotyczących oceny warunków bezpieczeństwa
pożarowego w różnych obiektach m.in. w szkołach, punktach przedszkolnych, domach pomocy społecznych,
hotelach itp.
3. Przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Radomiu przedstawiła „Informację z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – za I półrocze 2018 roku", która
realizowana była w trzech aspektach tj;
a) działania skierowane do dzieci i młodzieży- wysokość dofinansowania 1.953.000 zł w tym między innymi:
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych- 91 950 zł,
- prowadzenie zajęć środowiskowych- 23 300 zł,
- dożywianie dzieci i młodziezy-360 000 zł,
- wypoczynek letni dla dzieci-450 000 zł
b) działania podejmowane w zakresie przemocy w rodzinie-wysokość dofinansowania 748 000 zł w tym między
innymi:
- prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej -185.000 zł
- prowadzenie Ośrodka Interwencji kryzysowej (lata 2017-2019) - 420.000 zł
- telefon zaufania – 15 000 zł (Bezpłatna linia nr 800 311 800),
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 217 560 zł.
c) działania z zakresu pomocy społecznej - wysokość dofinansowania -310 000 zł w tym między innymi:
- zapewnienie pomocy osobom bezdomnym w zakresie udzielenia schronienia w schroniskach dla kobiet
i mężczyzn -160 000 zł
- zapewnienie gorącego posiłku- 170 000 zł
- zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu-70.000 zł.
Środki na realizację w/w programu pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
4. Komendant Straży Ochrony Kolei Posterunek w Radomiu przedstawił sprawozdanie na temat
bezpieczeństwa i zagrożeń na terenie PKP w Radomiu za II półrocze 2017 roku i I półrocze 2018 roku. Zarówno
w II półroczu 2017 jak i w I półroczu 2018 roku zaistniało 53 zdarzenia na terenie PKP Radom. W omawianym
okresie w 2017 roku zostało wylegitymowane 434 osoby z czego 28 zostało pouczonych, mandatem karnym
ukarano 90 osób (kwota 4.970 zł) i 5 osób przekazano do policji. W I półroczu 2018 roku wylegitymowano 645
osób, z czego pouczono 88, mandatem karnym ukarano 116 osób (7300 zł) i 5 osób przekazano do policji. Do
najczęściej popełnianych wykroczeń należy zaliczyć:
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- przechodzenie i przejeżdżanie przez tory w miejscach do tego nie wyznaczonych: II półrocze 2017 r. –
wystawiono 50 MK na kwotę 2.760 zł, w I półroczu 2018r. wystawiono 66 MK na kwotę 3990 zł,
- przechodzenie pod wagonami i między wagonami – II półrocze 2017 r. – 11 MK na kwotę 950 zł, I półrocze 2018r.
10 MK na kwotę 1050 zł
- zanieczyszczanie i zaśmiecanie II pół. 2017 r. 15 MK– 590zł , I pół, 2018r. 14 MK- 890 zł itp.
Kontrolowane były :tzw. „Dzikie Przejścia”: w II półroczu 2017 r. 278 skontrolowanych przejść, w których brało
udział 269 funkcjonariuszy SOK, wylegitymowano 10 osób nałożono 10 MK na kwotę 670 zł. W I półroczu
2018 r. kontrolą objęto 529 przejść, w których uczestniczyło 9 funkcjonariuszy SOK, wylegitymowano 10 osób,
nałożono 39 MK na kwotę 2320 zł.
Prowadzone były działania „Bezpieczny Przejazd” w II półroczu 2017 r. było to 29 skontrolowanych
przejazdów, zaś w I półroczu 2018r. dokonano 57 takich działań. Ponadto prowadzono działania: „Bezpieczne
Tory”, kontrolowano trzeźwość pracowników PKP oraz prowadzono patrole w pociągach.
5. Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przedstawił sprawozdanie z działalności pogotowia za
I półrocze 2018 roku. W okresie od 01-01-2018 – 30-06-2018 r. zespoły RSPR zrealizowały 38 616 zleceń w celu
ratowania życia i zdrowia pacjentów, w tym zespoły należące do RSPR w Radomiu wykonały 21 702 zlecenia –
56,20% wszystkich wyjazdów, zaś podwykonawcy 16 914 zleceń wyjazdów. W omawianym okresie
w ambulatorium Stacji Pogotowia wykonano 28 191 świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, którzy zgłosili się po
udzielenie pomocy medycznej. W okresie od stycznia do czerwca 2018r. zespół neonatologiczny „N” wykonał 72
transporty noworodków najczęściej do szpitali warszawskich.
RSPR w Radomiu realizuje transporty medyczne zespołami ratownictwa medycznego nie wykonującymi
świadczeń w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Transporty są wykonywane na
zlecenie podmiotów leczniczych lub osób prywatnych. Wykonano 401 transportów dla podmiotów prywatnych
oraz 409 transportów medycznych. Ponadto Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ze względu
na duże doświadczenie w zakresie udzielania pomocy z zakresu ratownictwa medycznego wykonuje od wielu
lat zabezpieczenia imprez masowych, w omawianym okresie wykonano 79 zabezpieczeń medycznych. RSPR
w Radomiu w ramach swojej działalności prowadzi również szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
medycznej. W I półroczu personel medyczny Stacji przeprowadził 11 szkoleń w tym 9 szkoleń dla dzieci,
w których uczestniczyło 380 dzieci oraz 2 szkolenia dla dorosłych 120 osób.
IV. ZADANIA IV KWARTAŁU:
1. Zastępca Dyrektora MZDiK w Radomiu poinformował, że w 2018 roku zrealizowano 14 różnego rodzaju
inwestycji drogowych związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym takich jak:
- przebudowano skrzyżowanie ul. Szarych Szeregów/Wernera wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej, budową
ścieżek rowerowych i chodników,
- wybudowano ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Maratońską z ul. Wapienną przebiegający wzdłuż drogi
serwisowej ul. NSZZ Solidarność przez ul. Wolanowską długości 885m,
- ul. Kozienicka – wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Towarowej do wiaduktu kolejowego (dł.
333m),
- skrzyżowanie ul. Słowackiego/Zagłoby montaż liczników czasu (16szt.) na wyświetlaczach sygnalizacji świetlnych
dla pieszych i pojazdów,
- wybudowano chodnik na ul. Jasińskiego w rejonie Publicznego Przedszkola nr 2,
- wybudowano chodnik na ul. Królowej Jadwigi po stronie północnej naprzeciw kościoła p.w. Bł. Annuarity,
- wybudowano ul. Czereśniową na odc. od ul. Wośnickiej do ul. Skrajnej (dł. 581m) wraz z chodnikami
i oświetleniem,
- przebudowa ul. Klonowica (dł.263m) wraz z chodnikami,
- wybudowano przejścia dla pieszych na ulicach: Kusocińskiego, Wernera (przy drodze dojazdowej do Zespołu
Szkół Ekonomicznych), Królowej Jadwigi (3 przejścia wyniesione), Wiejska/Rolnicza, Śląska,
- modernizacja sygnalizacji świetlnej Wiejska/Południowa,
- montaż progów zwalniających na ulicach: Królowej Jadwigi (2 szt.), Piastowska (2 szt.), Skrajna (9szt.),
- ustawiono 2szt. luster U-18 na ulicach: Witkacego/Majątkowa, Gałczyńskiego/Bliska,
- ustawiono słupki blokujące U-12c na skrzyżowaniu ulic Traugutta/Waryńskiego/Mickiewicza w rejonie przejść dla
pieszych,
- ul. Limanowskiego/Lustrzana – budowa azylu prefabrykowanego wraz z pylonem i znakiem C-9.
2. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu poinformował, że w okresie III kwartałów 2018 roku
odbyły się 4 posiedzenia zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W skład w/w zespołu
wchodzą instytucje zajmujące się problematyką ruchu drogowego między innymi takie jak: Policja, Automobilklub
Radomski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Stowarzyszenie
„Bezpieczne Miasto”. Podczas posiedzeń poruszono sprawy związane z parkowaniem pojazdów na terenie osiedli
mieszkaniowych. Ponadto wpłynęły 3 wnioski zgłoszone przez mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym na terenie miasta Radomia. Ponadto rozpatrzono 6 wniosków związanych z organizacją ruchu
drogowego między innymi takie jak:
1. Ustawienie znaku „Ustąp pierwszeństwa” przy skrzyżowaniu ulic Rataja/Witosa.
2. Namalowanie pasów dla rowerzystów na ul. Kozienicka/Lesiowska.
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3. Uzupełnienie oznakowania poziomego (strzałka informująca o możliwości skrętu w prawo) na ul. 1905 Roku przy
skręcie w ul. Młodzianowską.
4. Doznakowanie ul. Maratońskiej na wysokości marketu „Biedronka” ponieważ znak c-5 (nakaz jazdy prosto)
nie zezwalał na zjazd do sklepu.
5. Zmiana oznakowania ul. Prażmowskiego –Dworzec PKP w kierunku ul. Czachowskiego- dodanie znaku „nakaz
jazdy w prawo” zamiast znaku c-5 „nakaz jazdy prosto”.
3. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przedstawił sprawozdanie
z realizacji zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak wynika z w/w sprawozdania
w okresie sprawozdawczym Wydział realizuje zadania określone w priorytetach Komendanta Głównego Policji,
Strategii Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz zgodnie z Harmonogramem działań Komendanta Miejskiego
Policji w Radomiu. Działania kontrolno-prewencyjne realizowane są w 17 różnego rodzaju przedsięwzięć między
innymi takie jak: Prędkość, Alkohol i narkotyki, Pasy, Telefony, Bezpieczny pieszy itp. W okresie 9 miesięcy
2018 roku na terenie miasta Radomia zaistniało 197 wypadków, 1896 kolizji, zabitych 7 osób i 228 rannych.
Najwięcej zdarzeń drogowych nastąpiło na ul. Słowackiego-15 zdarzeń, ul. Warszawska-11 zdarzeń i ulica
Czarnieckiego i Kielecka po 8 zdarzeń. W okresie sprawozdawczym wypadki z udziałem pieszych stanowiły 27 %
wszystkich wypadków. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku odnotowano spadek o 9 wypadków.
Spadek wypadków stwierdzono również u rowerzystów. Liczba z ich udziałem zmniejszyła się o 5, a udział
rowerzystów w wypadkach drogowych uległ zmniejszeniu z 17,5 % do 14,7 %.
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomiu przedstawił Sprawozdanie z działalności Nadzoru
Budowlanego za III kwartały 2018 roku. W/w okresie czasu przeprowadził:
- 472 kontrole budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,
- przyjął 358 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych,
- wydał 207 decyzji w przedmiocie samowoli budowlanej,
- skierował 32 zawiadomienia do Prokuratury o łamaniu przepisów Prawa Budowlanego,
- przeprowadził 73 postępowania wyjaśniające,
- nałożył grzywnę w wysokości 5 tys. złotych i mandatów karnych na sumę 1000 zł.
Wnioski:
1. W celu poprawy przepustowości ruchu drogowego (wyjazd z Osiedla „Gołębiów”) w kierunku
ul. Struga, MZDiK rozważy możliwość wybudowania sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic:
Paderewskiego/Struga w Radomiu.
2. W ramach działalność Zespołu d.s. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przy Straży Miejskiej
w Radomiu oraz w nawiązaniu do Wniosku mieszkańca Radomia dotyczącego poprawy oznakowania przy
nowej obwodnicy w Radomiu, Straż Miejska wystąpi z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad
o doznakowanie obwodnicy przy wjeździe od ul. Przytyckiej poprzez ustawienie znaków informujących
o możliwości jazdy w kierunku Rzeszów-Lublin.
3. W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Komenda Miejska Policji w Radomiu zwiększy
częstotliwość patrolowania ul. Kozienickiej w kierunku Ronda ks. Jerzego Popiełuszki, by wyeliminować
„wyścigi” kierowców w dojeździe do Ronda i uniemożliwienie im wykonywania manewru skrętu w prawo
z lewego pasa ruchu drogowego.
Załącznik nr 1
Sprawozdanie z zrealizowanych działań przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia
w zakresie realizacji problematyki "Kręci mnie bezpieczeństwo"... podczas ferii zimowych w 2018.
W celu realizacji tej problematyki zostały podjęte przez n/w podmioty następujące działania profilaktycznoprewencyjne:
I. Komenda Miejska Policji
Żeby zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas ferii na terenie Radomia w przed dzień
wypoczynku zimowego, zorganizowano akcję profilaktyczno- instruktażową na terenie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji na osiedlu Borki pod tytułem „Kręci Mnie Bezpieczeństwo Zimą Bezpieczne Ferie 2018”.
W pokazie praktycznych umiejętności i prawidłowych zachowań w obliczu zagrożenia lub niebezpieczeństwa
policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wspólnie ze służbami i instytucjami (Państwowa Straż Pożarna,
Straż Miejska, WOPR w Radomiu, SANEPID, Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Radomski Szpital
Specjalistyczny, Stowarzyszenie Młodzi Kreatywni”) zorganizowali pokazy oraz zajęcia uświadamiające
o zagrożeniach podczas wypoczynku zimowego dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych. W spotkaniu
udział wzięło około 1300 uczniów radomskich szkól podstawowych. Ponadto w trakcie trwania wypoczynku
zimowego Policja podejmuje wzmożone działania profilaktyczno-prewencyjne mające wpływ na bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży. Zgodnie z potrzebami w ramach w/w przedsięwzięć stworzono plan kierunkowy działań na
terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu w okresie ferii zimowych. Plan ten zawierał
szczegółowe zadania oraz taktykę i organizację działań Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w trakcie zimowego wypoczynku. Priorytetem Policji było dotarcie do jak największej grupy dzieci
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i młodzieży w celu zaprezentowania właściwych postaw oraz zachowań poprzez propagowanie treści
profilaktyczno – edukacyjnych. Podczas akcji „Bezpieczne Ferie 2018” policjanci Komendy Miejskiej Policji
w Radomiu dokonywali systematycznej kontroli miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży wspólnie
z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod kątem właściwego zabezpieczenia
mienia dzieci oraz ewentualnych sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla dzieci i młodzieży
(przeprowadzono 8 wspólnych kontroli). Podczas spotkań dodatkowo wspólnie z pracownikami Sanepidu
przeprowadzano pogadanki dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz promowano wśród dzieci
i młodzieży właściwe zachowania. Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Radomiu podczas wykonywania
swoich czynności służbowych podczas obchodu dokonywali regularnych wizyt w placówkach, gdzie
prowadzone były zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkań przeprowadzali prelekcje
i pogadanki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa wypoczynku zimowego poprzez wskazywanie
zagrożeń, na jakie narażone są dzieci i młodzież oraz sposobów prawidłowego zachowania, gdy dane osoby
znajdą się w sytuacji zagrożenia. Ponadto policjanci zachęcali wszystkich uczestników spotkań do udziału
w drugiej edycji konkursu plastycznego w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kreci mnie
bezpieczeństwo na stoku” przygotowanej przez Biuro Prewencji KGP. W okresie zimowego wypoczynku
nasilono kontrole miejsc zagrożonych gdzie może gromadzić się młodzież mogąca spożywać alkohol i środki
odurzające. W wyniku podjętych czynności nie ujawniono osób zażywających środki odurzające lub
spożywających alkohol. Za pośrednictwem lokalnych mass-mediów przekazywano informacje dotyczące
istniejących zagrożeń oraz sposobów ich unikania. Ponadto Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Radomiu w zmorzyli kontrole pojazdów, zwłaszcza przewożących dzieci i młodzież. Na
parkingu przy ul. Mierzejewskiego w Radomiu został wyznaczony punkt kontrolny dla autobusów przewożących
dzieci i młodzież. Na najbardziej uczęszczane trasy kierowane były dodatkowe patrole ruchu drogowego w celu
poprawy bezpieczeństwa podczas wyjazdów i powrotów na zimowy wypoczynek. W okolicach i na terenie
dworców PKP i PKS, gdzie odbywał się wzmożony ruch turystyczny kierowane były dodatkowe patrole policji,
których zadaniem było dbanie o bezpieczeństwo podróżujących przebywających na dworcach i jego okolicach.
II. Straż Miejska
Podczas ferii szkolnych 2018 Straż Miejska w Radomiu podjęła działania zmierzające do zapewnienia
poczucia bezpieczeństwa dzieci podczas wypoczynku zimowego. W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2018”
funkcjonariusze Sekcji Szkolnej Referatu Administracyjno-Porządkowego Straży Miejskiej w Radomiu czynnie
uczestniczyli oraz przeprowadzili następujące działania:
a) na terenie MOSiR Borki wspólnie z Policją, Strażą Pożarną, Sanepidem, Ratownictwem Medycznym, WOPR-em
oraz organizacjami społecznymi i XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi przeprowadzono
festyn bezpieczeństwa dla dzieci klas I-III na którym omówiono bezpieczne zachowania się dzieci podczas
wypoczynku zimowego oraz zaprezentowano sprzęt, którym dysponują służby na terenie miasta Radomia,
b) 3 razy podjęto współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy ul. Kalińskiej w ramach wypoczynku
zimowego dzieci,
c) przeprowadzono 20 kontroli pół-zimowisk dzieci na terenie Radomia w celu zabezpieczenia ich pobytu.
Przeprowadzono działania prewencyjne polegające na omówieniu zagrożeń, reakcji na rodzaje sytuacji i zagrożeń
oraz nawiązano kontakty z kierownictwem placówek;
d) skontrolowano 3 sklepy prowadzące sprzedaż alkoholu pod kątem podawania napojów dzieciom i młodzieży do
18 roku życia;
e) przeprowadzono regularne kontrole tafli lodowych na zbiornikach wodnych na terenie miasta pod kątem
niebezpieczeństw związanych z zabawą dzieci na kruchym lodzie;
f) skontrolowano 31 placówek szkolnych pod katem naruszeń ładu i porządku publicznego. Zwrócono również
uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dzieci na terenie tych placówek;
Ogółem w czasie trwania ferii 2018 przeprowadzono 31 prelekcji w szkołach, przedszkolach a także w innych
instytucjach na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w czasie ferii. Młodsze dzieci uczestniczyły
w pogadankach jak należy zachowywać się w „Kontakcie z osobą obcą” oraz „Jak bezpiecznie spędzić ferie”
natomiast dzieci starsze zainteresowaliśmy tematyką dotyczącą „Cyberprzemocy” oraz „Ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich”. Każda tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno pedagogów, dzieci
i młodzieży biorących w niej udział.
III. Straż Pożarna
W okresie poprzedzającym ferie zimowe w 2018 roku przeprowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze
w 2 placówkach, które wystąpiły o wydanie opinii na organizację półzimowiska dla dzieci i młodzieży. W jednym
przypadku w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Komendant Miejski wydał decyzję administracyjną
nakazującą usunięcie nieprawidłowości w ustalonym terminie. Ponadto na bieżąco monitorowano instytucje
zgłaszające organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych na stronie Ministerstwa
Edukacji Narodowej. W dniu 12 stycznia 2018 roku nad zalewem na Borkach w ramach kampanii "Kręci mnie
bezpieczeństwo- Bezpieczne ferie 2018" odbyło się spotkanie z dziećmi, w trakcie którego omawiano zasady
bezpieczeństwa. Podczas spotkania przekazywane były zasady bezpieczeństwa związane z zimowym
wypoczynkiem w tym m.in. jak zachowywać się w przypadku gdy załamie się lód, bądź gdy zobaczymy osobę
tonącą, a także jak odpowiednio zaalarmować służby ratunkowe. Ponadto przeprowadzono pokaz akcji
ratowniczej w wykonaniu strażaków ze Specjalistycznej Grupy Wodno Nurkowej. W akcji udział wzięło blisko
1300 dzieci z radomskich szkół podstawowych. W ramach projektu "Bezpieczny dom" strażacy z Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Radomiu przyjmowali liczne wycieczki dzieci,
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podczas których uczestnicy oprócz zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, dowiadywali się
również zachować się w sytuacjach zagrożenia podczas zimowego wypoczynku.
W okresie od 15 do 26 stycznia „Bezpieczny dom” odwiedziło 5 wycieczek, w tym blisko 120 dzieci. Oficer
Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na bieżąco przekazywał informacje
do lokalnych mediów o zagrożeniach związanych z organizacją wypoczynku w miejscach do tego
nie przeznaczonych. Szczególny nacisk położono na zabawy organizowane na otwartym terenie. W wywiadach
poruszano zagadnienia związane z wypoczynkiem na niestrzeżonych lodowiskach, które przy sprzyjającej
aurze mogą powstać na rzekach i zbiornikach wodnych. Informowano także o niebezpieczeństwie, jakie
stwarzają zabawy zimowe organizowane w pobliżu ruchliwych szlaków komunikacyjnych.
IV.

Powiatowy Inspektor Sanitarny
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo … zimą Bezpieczne Ferie 2018” prowadził kompleksowe działania w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na
terenie objętym nadzorem. W bieżącym roku w czasie ferii zimowych zgłoszono do bazy danych drogą
elektroniczną 25 turnusów – w tym 22 turnusy w miejscu zamieszkania i 3 turnusy w formie wyjazdowej.
Organizatorami turnusów wypoczynku w zdecydowanej większości tj. 90 %: były szkoły podstawowe. Ze
zorganizowanych form wypoczynku skorzystało 804 uczestników.W trakcie trwania wypoczynku przedstawiciele
Sekcji Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomiu
skontrolowali 21 turnusów. W placówkach zapewnione były odpowiednie warunki higieniczno – sanitarne.
Podczas kontroli, w trosce o zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w placówkach, oceniano:

- standardy dostępności do urządzeń sanitarnych,
- zapewnienie ciepłej bieżącej wody do mycia,
- uczestnikom opieki medycznej,
- karty kwalifikacyjne uczestników,
- warunki sanitarno-techniczne pomieszczeń,
- posiadanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników.
Inauguracja ferii zimowych odbyła się w dniu 12 stycznia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
Borki w Radomiu. W akcji uczestniczyli pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
W zorganizowanym nad zalewem na Borkach pokazie instruktażowym „ Kręci mnie bezpieczeństwo… zimą Bezpieczne Ferie 2018” uczestniczyło ponad 1300 uczniów radomskich szkół podstawowych. Podczas akcji, jej
organizatorzy tłumaczyli najmłodszym jak ważne jest bezpieczeństwo podczas ferii. Uczono dzieci m.in. jak
mają zachowywać się nad wodą i na lodzie. Uświadamiano, czym może zakończyć się spacer po cienkim
lodzie. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali książeczki „Bezpieczne Dziecko”.
W okresie ferii zimowych 2018 r. zwizytowano 22 placówki, co udokumentowano 3 „protokołami z wizytacji”
i 20 „informacjami z realizacji zadania”. Pracownicy Sekcji OZ i PZ odwiedzili 16 Publicznych Szkół
Podstawowych, 1 Liceum Ogólnokształcące, 1 Młodzieżowy Dom Kultury, 1 Ogródek Jordanowski, 2 Zespoły
Szkół, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W każdej placówce kierowników zimowego
wypoczynku zapoznano z ofertą Sekcji na czas trwania turnusów. Przeprowadzono szczegółowy instruktaż
profilaktyczny prezentując i przekazując wielotematyczne materiały edukacyjno-informacyjne z zakresu:
podstawowych zasad bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, profilaktyki grypy i innych zakażeń
grypopochodnych, profilaktyki wszawicy, lekooporności, zatruć pokarmowych profilaktyki chorób zakaźnych,
chorób odkleszczowych. Zobligowano także wychowawców do: przeprowadzenia pogadanek, prelekcji
i przekazania podstawowych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez pracowników Sekcji OZ i PZ, oraz do
przygotowania ekspozycji wizualnych. Jednocześnie w każdej placówce pozostawiono pakiet materiałów
zawierający tematyczne ulotki, broszury, plakaty adekwatne do potrzeb grup zorganizowanych form
wypoczynku.
Przy współpracy z 22 kierownikami, 95 wychowawcami i 3 pielęgniarkami edukacją prozdrowotną objęto
1186 dzieci i młodzieży oraz 1186 rodziców. W 8 placówkach dokonano wizytacji wspólnie z pracownikami
Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE, w 8 placówkach wizytację przeprowadzono wraz z funkcjonariuszami
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody oraz nad
urządzeniami wykorzystywanymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz nadzoru nad 5 basenami
służącymi do wypoczynku prowadziła kontrole zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Jakość wody
przeznaczonej do kąpieli nie budziła zastrzeżeń. Obiekty znajdowały się w odpowiednim stanie sanitarnotechnicznym. Jakość wody przeznaczonej do spożycia monitorowana była i jest na bieżąco. Organizatorzy
wypoczynku nie zgłaszali potrzeby kontroli środków transportu do przewozu dzieci i młodzieży.
Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków w okresie ferii zimowych
2018 przeprowadziła kontrole sanitarne w 5 placówkach, w tym w 3 placówkach z pełnym żywieniem i w 2
placówkach żywienia w systemie cateringowym, w których zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży
w Radomiu. Podczas kontroli stwierdzono co następuje:
- żywienie dzieci i młodzieży przebiegało z zachowaniem warunków gwarantujących bezpieczeństwo żywienia
i żywności,
- w produkcji i na stanie magazynowym nie stwierdzono środków spożywczych po upływie terminu przydatności do
spożycia lub daty minimalnej trwałości,
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- jadłospisy były urozmaicone,
- posiłki zróżnicowane pod względem doboru środków spożywczych oraz cech organoleptycznych (barwy, smaku,
zapachu),
- stan sanitarny i higieniczny bieżący zachowany.
Sekcja Nadzoru Higieny Pracy w związku z akcją „Bezpieczne Ferie 2018” przeprowadziła wspólnie
z Komendą Miejską Policji w Radomiu 18 kontroli podmiotów podejrzanych o wprowadzanie do obrotu środków
zastępczych tzw. dopalaczy. W trakcie kontroli zabezpieczono 3 podejrzane produkty, z których 1 został
przekazany do badań laboratoryjnych. W okresie ferii nie odnotowano przypadków zatruć dopalaczami.
W okresie ferii zimowych, w dniach od 15 stycznia – do 26 stycznia 2018r., pracownicy Sekcji Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Radomiu podjęli szereg
działań profilaktycznych, których celem było promowanie zdrowia, wzmacnianie właściwych postaw i zachowań
prozdrowotnych w placówkach zorganizowanego zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Liczba placówek zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na tym
samym poziomie. Ogólne warunki sanitarno – higieniczne oraz standardy bazy wypoczynkowej są dobre.
W trakcie trwania wypoczynku zimowego pracownicy PSSE w Radomiu prowadzili kompleksowe kontrole
warunków sanitarno – higienicznych placówek, jak również bloków żywieniowych oraz prowadzono edukację
prozdrowotną. Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2018 w skontrolowanych przez
Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w placówkach zorganizowanego zimowego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży przebiegał bez zakłóceń, prowadzone zintegrowane działania kontrolne mobilizowały
kierowników placówek i organizatorów zimowego wypoczynku do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków spędzania wolnego od nauki czasu
V. Wydział Edukacji
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu w ramach „Bezpiecznych Ferii 2018” podjął następujące
działania:
1. Zorganizowanie półkolonii i zajęć dla dzieci i młodzieży podczas przerwy zimowej od 15.01. – 26.01.2018r. przez
następujące podległe placówki:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. K. Jagiellończyka w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34 w Radomiu;
- Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu;
- Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu;
- Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu;
- Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu;
- Publiczny Ogródek Jordanowski w Radomiu.
Oferta uczestnictwa w ww. formach wypoczynku skierowana była do dzieci i młodzieży z terenu miasta
Radomia. Z tej formy zimowego wypoczynku skorzystało 1265 uczestników.
Plan zajęć opiekuńczych i kulturalno-oświatowych był ciekawy, urozmaicony, uwzględniał potrzeby
i zainteresowania dzieci. W ramach półzimowisk dzieci brały udział w warsztatach (m.in.. plastycznych,
stolarskich, cukierniczych, kulinarnych, drukarskich, z robotyki, muzycznych, manualnych), zajęciach
edukacyjnych w Straży Pożarnej, grach i zabawach świetlicowych, zajęciach rekreacyjno-sportowych, kuligach
i zabawach na śniegu, zostały zorganizowane wyjścia na basen, do kręgielni, muzeum, Papugarni, Centrum
Sztuki „Elektrownia”, Krainy Marzeń, Astrobazy; do kina i do Teatru Powszechnego w Radomiu oraz wycieczki
autokarowe m.in. do Sandomierza, Kielc (Muzeum Zabawek i Zabawy), Warszawy, Chęcin, Warki, Orońska,
Ćmielowa .W szkołach odbyły się także zajęcia taneczne, zabawy ruchowe oraz olimpiady sportowe, konkursy
i pogadanki na tematy dotyczące ochrony środowiska, zachowań prozdrowotnych, historii Radomia oraz
bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.
Programy półzimowisk w poszczególnych szkołach opracowano, uwzględniając potrzeby i możliwości
psychofizyczne dzieci w danej grupie wiekowej. Programy pracy wychowawczej na półzimowiskach obejmowały
m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników. Zostali oni zapoznani
z obowiązującym w placówce przepisami p/pożarowymi, zasadami udzielania pierwszej pomocy, zasadami
bezpiecznego zachowania podczas zabaw, wycieczek pieszych i autokarowych oraz mieli możliwość spotkania
z policjantem, strażnikiem miejskim i pracownikiem straży pożarnej w celu pogadanki na temat bezpieczeństwa
Id: D6099456-058E-45E1-AA5B-F64E453C37E5. Uchwalony

Strona 8

w czasie ferii. Dzieci zostały zapoznane z regulaminem pobytu w placówce i korzystania z obiektów sportowych
(sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska). W czasie pobytu na półzimowisku uczestnicy mieli zapewnione trzy
posiłki.
2. Przed rozpoczęciem półzimowisk zostały spełnione warunki dotyczące organizacji wypoczynku. Dokonano
zgłoszenia wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Do opieki nad dziećmi
i młodzieżą została zatrudniona wykwalifikowana kadra. W związku z wypoczynkiem podczas ferii zimowych,
organizowanym przez podległe placówki, o miejscach i terminach zajęć poinformowano następujące instytucje:
Komenda Miejska Policji w Radomiu, Straż Miejska w Radomiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Radomiu.
3. Wzorem lat ubiegłych pracownicy Wydziału Edukacji przeprowadzili kontrole organizacji półzimowisk oraz zajęć
dla dzieci i młodzieży.
Półzimowiska cieszyły się zainteresowaniem, o czym świadczy bardzo duża liczba chętnych oraz pozytywne
sygnały zarówno ze strony dzieci jak i rodziców.
Uczniowie klas I-III z radomskich szkół podstawowych (ok. 1300 osób) uczestniczyli w pokazie
instruktażowym dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn.: "Bezpieczne Ferie" organizowanym przez
Komendę Miejską Policji w Radomiu, który odbył się w dniu 12 stycznia 2018 roku na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji na osiedlu Borki. Miał on za zadanie przypomnieć dzieciom o bezpiecznych
zachowaniach i sposobach unikania zagrożeń w czasie zimowego wypoczynku.
VI. Wydział Kultury
Tematykę Bezpiecznych Ferii 2017 realizowały 4 gminne instytucje kultury, tj. filie Miejskiej Biblioteki
Publicznej nr 1, 6 i 16, DK „Idalin”, DK „Borki” oraz MOK „Amfiteatr”.
Miejska Biblioteka Publiczna im. J.A. A.S. Załuskich w czasie ferii zimowych organizowała zajęcia dla
dzieci ze szkół podstawowych, które nie wyjechały na zimowy wypoczynek z Radomia. Zajęcia te odbywały się
od poniedziałku do piątku (od 15 do 28 stycznia). Były organizowane przez 3 filie:
- filia nr 1 (ul. Osiedlowa 9)
- filia nr 6 (ul. Kusocińskiego 13)
- filia nr 16 (ul. Barycka 2).
Zajęcia organizowane w pomieszczeniach bibliotecznych były prowadzone przez wykwalifikowanych
i doświadczonych pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kilkoro z nich odbyło kurs pierwszej pomocy. Aby
zapewnić uczestnikom zajęć bezpieczeństwo w każdej placówce w pierwszym dniu ferii dzieci zostały
zaznajomione z zasadami zachowania bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw oraz z regulaminem ferii.
W tym roku wszystkie trzy filie postawiły właśnie na aktywność warsztatową. W filii nr 1 obyły się warsztaty
związane z historią drukarstwa w pracowni mistrza Jana Gutenberga, w filii nr 6 natomiast warsztaty czerpania
papieru i pisania gęsim piórem, prowadzone przez firmę Art-papier. Uczestnicy zajęć we wszystkich trzech
filiach mogli także uczestniczyć w warsztatach tworzenia ilustracji książkowych przeprowadzonych przez Annę
Litwinek. W filii nr 1 odbyły się także warsztaty z radomskim bajkopisarzem Wojciechem Krupą, a w filii nr
16 warsztaty teatralne prowadzone przez Karolinę Skrzek. Ponadto w programie znalazło się wiele atrakcji:
quizy, pogadanki literackiei popularnonaukowe, konkursy plastyczne i literackie, gry planszowe, zabawy przy
komputerze, zabawy ruchowe, elementy teatru, warsztaty plastyczne. Uczestnicy zapoznali się z wartościowymi
książkami dla dzieci. Mieli także możliwość porównywania książek (np. "Charlie i fabryka czekolady")
z adaptacjami filmowymi. Wszystkie zajęcia odbywały się w przeznaczonych do zajęć salach, dzieci
nie wychodziły na zewnątrz budynku.
Statystyki dotyczące ilości czytelników:
- Filia nr 1 – 154 uczestników (w tym kilka grup zorganizowanych z Radomia i okolic), łączna liczba odwiedzin: 235;
- Filia nr 6 – 42 uczestników, łączna liczba odwiedzin: 200;
- Filia nr 16 – 53 uczestników w wieku od 6 do 13 lat, łączna liczba odwiedzin: 233.
Dom Kultury „Borki” zorganizował dla dzieci i młodzieży wypoczynek w formie warsztatów artystycznych.
Wzięło w nich udział 40 osób, przy czym liczba uczestników zajęć nie przekraczała 15 osób na jednego
opiekuna. Celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w wypoczynku na pierwszych
zajęciach przeprowadzono ćwiczenia mające za zadanie przygotowanie dzieci do podejmowania bezpiecznych
zachowań w czasie zimowego wypoczynku oraz ukształtowanie właściwych nawyków związanych
z bezpieczeństwem. Zadaniem osoby prowadzącej zajęcia było zapoznanie uczestników zajęć z postawami
bezpiecznych zachowań, sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia, utrwalenie prospołecznych postawi
wzbudzenie u dzieci zaufania do przedstawicieli służb bezpieczeństwa – Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia
Ratunkowego. Na tych zajęciach przypomniano i utrwalono również zasady bezpiecznego zachowania na
drodze oraz w obiekcie wypoczynku. W trakcie wycieczek organizowanych przez DK ”Borki” dzieci otrzymały
plakietki z danymi placówki i numerem telefonu do instruktora, który sprawuje nad nimi opiekę. Edukacja dzieci
i młodzieży na temat bezpieczeństwa odbyła się między innymi przez zabawę. W harmonogramie warsztatów
artystycznych zaplanowano konkursy, w których nie brakowało pytań dotyczących pierwszej pomocy,
bezpieczeństwa na drodze itp. Dzięki temu dzieci przypomniały sobie ogólne, podstawowe informacje
Id: D6099456-058E-45E1-AA5B-F64E453C37E5. Uchwalony

Strona 9

dotyczące bezpieczeństwa. Dom Kultury "Borki" zapewnia uczestnikom zajęć bezpieczne i higieniczne warunki
w czasie ich pobytu zarówno w placówce jak i poza nią.
Dom Kultury „Idalin” w okresie ferii organizował zajęcia dla dzieci w formie dwutygodniowych turnusów.
W każdym z nich maksymalna liczba uczestników wynosiła 20 osób (dzieci/młodzieży).
W trakcie zajęć Dom Kultury „Idalin” przeprowadził działania związane z edukacją na temat bezpieczeństwa
w okresie ferii zimowych. Instruktorzy omówili z dziećmi zasady bezpieczeństwa w okresie zimowym oraz
zachowania podczas pobytu w domu pod nieobecność dorosłych. Przybliżyli także numery alarmowe służb
ratunkowych oraz ich działalność. Omówione zostały zasady zachowania podczas zabaw na otwartych
zbiornikach wodnych, jakie w okresie zimowym wykorzystywane są jako lodowiska. Przeprowadzone zostały
liczne rozmowy na temat zagrożenia wynikającego z poznania nowych osób, które mogą okazać się
niebezpieczne dla dzieci. Z racji szybko zapadającego zimą zmroku, uczestnicy zostali zaznajomieni
z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, zarówno w dzień jak i po zmroku oraz obowiązku
noszenia odblasków, zwiększających ich bezpieczeństwo. Ponadto, opiekunowie odbyli pogadankę na temat
uzależnień wśród dzieci i młodzieży, jakimi są: narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol czy Internet, a także
przedstawili zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w budynku Kuźni Artystycznej przy ul. Daszyńskiego 5 zorganizował
dla dzieci w wieku 6-12 lat półzimowisko pn. „Zimowa ART-akademia”. Było ono podzielone na dwa turnusy (od
15 do 19 i od 21 do 26 stycznia). Na obu w pierwszym dniu pobytu uczestnicy zapoznali się z tematyką
bezpieczeństwa. Dzięki współpracy z Komendą Miejską Policji w Radomiu dzieci wzięły udział w spotkaniu
z policjantką oraz ratownikiem medycznym. Policjantka z Wydziału Prewencji zapoznała dzieci z zasadami
bezpieczeństwa, odbyła się prezentacja materiałów video oraz pogadanka tematyczna dotycząca różnych
aspektów bezpieczeństwa w okresie ferii. Z kolei spotkanie z ratownikiem medycznym pozwoliło zapoznać
dzieci z podstawowymi zasadami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy. Dzięki udostępnieniu „fantoma”
każde z dzieci mogło przekuć swoją wiedzę w umiejętności praktyczne.
VII. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Prezydent Miasta Radomia zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U.
z 2017r. poz. 2237 ze zm.) tj. w ramach konkursu ofert zlecił trzem organizacjom pozarządowym zadanie pn.
Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym na lata 2017-2019.
Poniżej przedstawiono wykaz podmiotów, które otrzymały dotację na lata 2017-2019 na realizację ww.
zadania:
1. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu, ul. Chrobrego 7/9; 26-600 Radom;
2. Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5; 26-604 Radom;
3. Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza, ul. K. Mroza 7/9 lok. 12; 26-600 Radom.
Kwota przekazanej dotacji dla ww. podmiotów 2018r. wynosi 670.000 zł. W/w placówki organizują czas wolny
dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku kalendarzowego. Osoby zatrudnione w ww. placówkach posiadają
odpowiednie kwalifikacje do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży
„Arka” w Radomiu, od kilku lat w pierwszym tygodniu ferii zimowych organizuje akcję „Ferie z Arką”, w której
uczestniczy grupa 200 dzieci z terenu Radomia. Zajęcia odbywały się w dwóch placówkach SCM „Arka” przy
ulicy Chrobrego 7/9 oraz przy ulicy Plac Stare Miasto 2, gdzie udział biorą także dzieci i młodzież z placówki
przy ul. Marii Gajl 24/1. W ramach akcji zorganizowane zostały: zajęcia integracyjne, wyjazd edukacyjny do
Nadleśnictwa Marcule, wyjście na kręgle oraz do kina. Odbył się także dzień sportowy z „Arką” oraz bal
karnawałowy. Podczas zajęć dzieci miały zapewniony posiłek.
Pierwszego dnia integracyjnego (15.01.2018) dzieci, młodzież, wolontariusze oraz pracownicy zintegrowali
się ze sobą poprzez udział w zajęciach integracyjnych i zdobniczych. Uczestnicy wzięli również udział
w karaoke oraz zajęciach tanecznych. Dzieci odwiedziła także Pani z Wydziału Środowiska UM w Radomiu,
która opowiedziała o segregacji odpadów. We wtorek, (16.01.2018) odbył się wyjazd edukacyjny do
Nadleśnictwa Marcule. Dzięki pracy Leśników dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w spacerze edukacyjnym
w Centrum Edukacji Leśnej. Dzieci otrzymały również poczęstunek- ciepła grochówka i kiełbaski pieczone
w ognisku.
Kolejnego dnia uczestnicy ferii z placówki przy Pl. Stare Miasto 2 wybrali się na seans filmowy do kina Helios
w Radomiu (Film animowany: „Padington 2”), natomiast dzieci uczęszczające do „Arki” na Chrobrego 7/9
wybrały się na kręgle do Kręgielni Platinium.
W czwartek (18.01.2018) nastąpiła zamiana i podopieczni, którzy byli na kręglach, wybrali się na seans,
natomiast Ci którzy oglądali już film, tego dnia zagrali w kręgle.
Piątek (19.01.2018) upłynął nam pod hasłem „Sportowy dzień z Arką”. Uczestnicy ferii wzięli udział
w zawodach sportowych, które odbyły się na Sali Gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
Konopnickiej w Radomiu oraz w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu. Czas został
zagospodarowany poprzez organizację różnych konkurencji, zabaw i torów przeszkód.

Id: D6099456-058E-45E1-AA5B-F64E453C37E5. Uchwalony

Strona 10

Ostatnim dniem „Ferii z Arką” była sobota (20.01.2018), podczas której w „Arce” zagościły kolorowe postaci
z bajek i filmów. Wszyscy uczestnicy spotkali się w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu przy
ul. Chrobrego 7/9.
Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży uczestniczących w „Feriach z Arką” czuwali Pracownicy
i Wolontariusze Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu.
Zajęcia w drugim tygodniu ferii tj.: 22.01.2018-25.01.2018 w Klubach dla dzieci i młodzieży o charakterze
profilaktycznym we wszystkich trzech placówkach, ul. Chrobrego 7/9, Plac Stare Miasto 2 oraz Marii Gail 24/1
w Radomiu odbywały się w godzinach od 9.00-15.00.
Plan zagospodarowania dzieciom i młodzieży czasu wolnego został sporządzony zgodnie z wytycznymi
Wojewody Mazowieckiego do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
VIII. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu nie był organizatorem wypoczynku zimowego dla dzieci
i młodzieży. Wzorem lat ubiegłych Ośrodek zajmował się wytypowaniem dzieci oraz finansowaniem kosztów
posiłków na półzimowiskach organizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe nr: 7 ,9, 15 i 34. Łącznie z tej
formy wsparcia skorzystało 9 uczniów na łączną kwotę 415 zł.
Dodatkowo w ramach organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych
pracownicy MOPS zorganizowali następujące imprezy :
- zabawę karnawałową w V Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Traugutta 52a dla 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat
z dzielnicy Śródmieście;
- zabawę karnawałową w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Słowackiego 17 dla 60 dzieci w wieku szkolnym
z dzielnicy Śródmieście;
- gry i zabawy świetlicowe w siedzibie ZPS Nr 3 przy ulicy Dzierzkowskiej 9 dla 10 dzieci w wieku od 6 do 11 lat
z dzielnicy Śródmieście;
- gry i zabawy na placu zabaw przy ulicy Kotarbińskiego 5 dla 24 dzieci w wieku od 3 do 15 lat z dzielnicy
Gołębiów I;
- zabawę karnawałową w Klubie Środowiskowym przy ulicy Mroza 7/9 dla 25 dzieci w wieku od 3 do 8 lat z bloków
socjalnych przy ul. Mroza;
- zabawę choinkową w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” przy ulicy Chrobrego 7/9 dla 40 dzieci
z osiedla „XV-Lecie”.
- gry i zabawy świetlicowe w siedzibie ZPS Nr 9 przy ul. Kalińskiej 6/6a dla 16 dzieci w wieku od 7 do 13 lat
z dzielnicy Glinice, Długojów, Janiszpol, Dzierzków;
- spotkanie edukacyjne z przedstawicielami Straży Miejskiej na temat cyberprzemocy, w siedzibie ZPS Nr 9 przy ul.
Kalińskiej 6/6a dla 12 dzieci w wieku od 10 do 11 lat z dzielnicy Glinice, Długojów, Janiszpol, Dzierzków;
- spotkanie edukacyjne z przedstawicielami Straży Miejskiej na temat odpowiedzialności karnej nieletnich,
w siedzibie ZPS Nr 9 przy ul. Kalińskiej 6/6a dla 15 dzieci w wieku od 12 do 13 lat z dzielnicy Glinice, Długojów,
Janiszpol, Dzierzków;
- spotkanie edukacyjne z przedstawicielami Straży Miejskiej na temat bezpieczeństwa, w siedzibie ZPS Nr 9 przy
ul. Kalińskiej 6/6a dla 12 dzieci w wieku od 7 do 9 lat z dzielnicy Glinice, Długojów, Janiszpol, Dzierzków;
- wycieczkę do Manufaktury Słodyczy przy ulicy Malczewskiego 14 dla 10 dzieci w wieku od 9 do 12 lat z dzielnicy
Glinice, Długojów, Janiszpol, Dzierzków.
Ponadto w okresie ferii były realizowane dwa projekty socjalne: „Nasz zimowy czas” oraz „Ferie w mieście”
dla dzieci w wieku szkolnym z dzielnic Nad Potokiem, Śródmieście i XV-Lecie. W ramach ww. projektów dzieci
brały udział m.in. w warsztatach plastycznych, kulinarnych jak również w zajęciach bibliotecznych,
świetlicowych i sportowych. Swoją działalność kontynuował także Klub Środowiskowy Centrum Wolanowska,
który prowadził zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia plastyczno - rękodzielnicze
z rzeźbiarzem, zajęcia sportowo - rekreacyjne, wyjście do kina, kręgielni, do Parku Rozrywki, restauracji, na
lodowisko oraz basen.
Nad bezpieczeństwem uczestników imprez czuwali pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, opiekunowie dzieci, nauczyciele i wolontariusze.
Załącznik nr 2

Sprawozdanie z zrealizowanych działań przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia
w zakresie realizacji problematyki „Kręci mnie bezpieczeństwo" ... podczas wakacji 2018”
W celu realizacji tej problematyki zostały podjęte przez n/w podmioty następujące działania profilaktycznoprewencyjne:
I. Komenda Miejska Policji
Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…w wakacje”
podjęli następujące czynności profilaktyczne zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży:
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1. Dane dotyczące prowadzonych działań dla poprawy bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym.
W celu prawidłowej organizacji działań oraz zapewnienia jak największego poziomu bezpieczeństwa
w trakcie letniego wypoczynku w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu opracowano plan
kierunkowy „Bezpieczne Wakacje 2018” na okres od 22.06.2018r. do 02.09.2018r. Powyższy plan zawierał
szczegółowe zadania dla policjantów pionu prewencji, pionu kryminalnego oraz funkcjonariuszy WRD KMP.
Policjanci w trakcie trwania letnich wakacji przeprowadzili szereg spotkań profilaktycznych z dziećmi
wypoczywającymi na półkoloniach i wypoczynkach zorganizowanych, w trakcie, których omawiali zasady
bezpiecznego wypoczynku, a także przeprowadzali konkursy z wiedzy o bezpieczeństwie.
Wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w okresie letniego wypoczynku
dokonywali wzmożonych kontroli miejsc gromadzenia się młodzieży mogącej spożywać alkohol i środki
odurzające oraz środki zastępcze tzw. dopalacze. Kontrolowano miejsca sprzedaży i podawania alkoholu pod
kątem egzekwowania przez przedsiębiorców przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, a także ujawniania nieletnich spożywających alkohol lub znajdujących się pod jego wpływem.
Ponadto policjanci kontrolowali miejsca gdzie może dochodzić do sprzedaży środków zastępczych
tzw. dopalaczy oraz prowadzili czynności operacyjne mające na celu zatrzymanie osób trudniących się
sprzedażą i produkcją takich środków.
W okresie wakacji systematycznie dokonywano kontroli kąpielisk pod kątem przestrzegania zasad
bezpieczeństwa oraz zapewnienia ładu i porządku publicznego. Na teren MOSiR „Borki” codziennie kierowany
był patrol rowerowy. Policjanci sprawdzali ponadto akweny wodne nie dopuszczając do kąpieli w miejscach
niedozwolonych tzw. „dzikie kąpieliska” na terenie rzek, stawów hodowlanych, wyrobisk zwracając szczególną
uwagę na osoby nieletnie, przebywające bez opieki osób dorosłych.
Podczas trwania wakacji podjęto współpracę z lokalnymi mediami dotyczącą bezpieczeństwa. Celem audycji
było zapobieganie zjawiskom patologicznym oraz działanie edukacyjne propagujące bezpieczne zachowania
podczas wakacji, jak też propagowanie nowoczesnych zabezpieczeń technicznych. W trakcie audycji
informowano między innymi o bezpieczeństwie osób starszych, a także o bezpieczeństwie podczas korzystania
z akwenów wodnych.
Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacji policjanci KMP w Radomiu opracowali
informacje zawierające porady i zasady, którymi należy kierować się podczas urlopu. Całość działań
promowana była w lokalnych mediach za pośrednictwem strony internetowej KMP w Radomiu oraz portali
społecznościowych. Dotyczyły one bezpiecznej podróży, zabezpieczenia mieszkań i bagażu, prac polowych,
bezpiecznych kąpieli, szkodliwości używek, ucieczek z domu. Informacje emitowane były w trakcie całego
okresu wakacji. W trakcie spotkań z mieszkańcami oraz w informacjach podawanych przez Rzecznika KMP
w Radomiu przekazywano informacje dotyczące przeprowadzanych kontroli stanu technicznego autokarów
przewożących dzieci na wakacje oraz stanu trzeźwości kierujących podając miedzy innymi miejsca i czas gdzie
sprawdzenia takie odbywają się systematycznie.
Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji „ Kręci mnie bezpieczeństwo…w wakacje” policjanci
oprócz pogadanek przekazywali uczestnikom książeczki dotyczące zasad bezpiecznego zachowania nad wodą,
w wodzie i na wodzie „Bezpieczna Woda”. Książeczki zawierały ABC pierwszej pomocy przedmedycznej,
numery alarmowe oraz zasady bezpiecznej kąpieli. Ponadto zachęcali do wzięcia udziału w konkursie filmowym
pt. „Filmowy przeWODNIK” organizowanym przez Komendę Główną Policji we współpracy z Zarządem
Głównym Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przybliżając założenia kampanii „Kreci mnie
bezpieczeństwo…w wakacje”.
Jak co roku nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad zalewem w Domaniowie do 30 września
czuwają policjanci z Wodnego Posterunku Policji w Domaniowie. W patrolach wodnych służą przeszkoleni
funkcjonariusze z uprawnieniami ratowników wodnych. W razie konieczność podejmują akcję ratowniczą na
wodzie oraz udzielają niezbędnej pomocy medycznej. Podczas wakacji policjanci pełniący służbę na
sezonowym posterunku wodnym, trzy razy wyciągali z wody tonące osoby oraz udzielali im niezbędnej pomocy
przedmedycznej. W trakcie codziennej służby kontrolują nieostrożnych użytkowników skuterów wodnych,
wyposażenie łodzi oraz sprawdzają trzeźwość sterników.
W lipcu na terenie Stanicy Harcerskiej w Rajcu Poduch. odbyły się dwa spotkania z harcerzami Chorągwi
Mazowieckiej ZHP. Harcerze w wieku od 15-25 lat mieli zorganizowane dwa obozy przez Hufiec Radom Miasto,
odbywające się w terminach 10-15.07 oraz 16-30.07 w których uczestniczyło w sumie 105 osób. Podczas
sprawdzenia nie odnotowano żadnych nieprawidłowości organizacji powyższego obozu.
W dniu 15.08.2018 roku policjanci KMP w Radomiu włączyli się w organizację plenerowej imprezy
Jubileuszowego Festynu Motorowego – otwartej imprezy sportowo – rekreacyjnej, która odbyła się
w Automobilklubie Radomskim. Podczas festynu policjanci rozmawiali z uczestnikami na temat bezpieczeństwa
oraz przekazywali elementy odblaskowe oraz inne upominki mające wpływ na bezpieczeństwo m.in.
niechronionych uczestników ruchu drogowego.
W ramach obchodów rocznicowych 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 42 Baza lotnictwa
Szkolnego w Radomiu zaprosiła radomskich policjantów do współorganizacji festynu rodzinnego.
Przedsięwzięcie powiązane z obchodami miało na celu kontynuowanie pozyskiwania społecznej akceptacji dla
polityki proobronnej państwa polskiego oraz upowszechnianie nowoczesnych form edukacji obronnej wśród
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radomskiej społeczności a także promocja służb mundurowych na terenie Radomia oraz szacunku do symboli
narodowych. Festyn odbył się 15 sierpnia br. i uczestniczyły w nim m.in. władze samorządowe, parlamentarne,
samorządowe, społeczność szkolna, organizacje kombatanckie i paramilitarne a także mieszkańcy miasta
i powiatu radomskiego.
Nasilono kontrole pojazdów, zwłaszcza przewożących dzieci i młodzież, a w czasie zwiększonego ruchu
turystycznego na najbardziej uczęszczane trasy kierowane były dodatkowe patrole ruchu drogowego.
Jednym z zadań dla dzielnicowych było nawiązanie w podległych rejonach służbowych kontaktu
z organizatorami wypoczynku letniego. W tych miejscach regularnie sprawdzano poziom bezpieczeństwa.
Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta i powiatu radomskiego
Komenda Miejska Policji w Radomiu w okresie wakacji przeprowadziła szereg działań i kampanii zmierzających
do poprawy bezpieczeństwa. Były to między innymi działania:
„Prędkość” – podstawowym celem akcji jest zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych, których przyczyną
jest nadmierna prędkość poprzez wyegzekwowanie przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów,
a tym samym wpłynięcie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Ponadto dodatkowym
celem tych akcji jest wywołanie w społeczeństwie powszechnej dezaprobaty wobec kierujących
przekraczających dozwoloną prędkość. Szczególną uwagą objęte jest propagowanie akcji w środkach
masowego przekazu. W związku z w/w założeniami policjanci przeprowadzili 14 takie działania.
„STOP - trzeźwość” działania prowadzone codziennie przez cały okres wakacji, których głównym celem jest
eliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Ponadto prowadzono kampanie informacyjnoedukacyjną przekazując wiedzę dotyczącą konsekwencji prawnych oraz niebezpieczeństw i zagrożeń
płynących z poruszania się pojazdami będąc w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie
do alkoholu. Działania prowadzone codziennie.
„NURD” – działania ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego tj.
pieszych, rowerzystów oraz osób poruszających się na skuterach i motocyklach. Działania przeprowadzono
8 razy.
„Trzeźwość w przewozie osób” – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób
korzystających z transportu zbiorowego. Podczas kontroli zwracano szczególną uwagę na stan trzeźwości osób
kierujących realizujących przewóz. Działania przeprowadzono dwukrotnie.
„SEND” – działania prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego, których
głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie paliw płynnych. W okresie wakacji
przeprowadzono 5 wspólnych działań.
„Bezpieczne przejście” – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym
uczestnikom ruchu drogowego, głównie osobą pieszym znajdującym się w okolicach i na przejść dla pieszych.
Działania prowadzone są, co czwartek. W okresie wakacji przeprowadzano je codziennie.
„SMOG” – działania te mają na celu wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, które
charakteryzują się nadmierną emisją spalin do atmosfery. Działania przeprowadzono codziennie.
„Mój rower moje życie”- Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowy
poprzez: eliminowanie nieprawidłowych zachowań wśród rowerzystów oraz eliminowanie nieprawidłowych
zachowań kierujących innymi pojazdami a także pieszych, godzących w bezpieczeństwo rowerzystów.
Działania przeprowadzono codziennie.
„PASY”- Działania polegające na egzekwowaniu stosowania się kierujących i pasażerów do obowiązku
jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewozu dzieci. Działania przeprowadzono
5 razy.
„Bezpieczna droga do szkoły” – działania, których nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa
uczniom w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do domu, a tym samym ograniczenie liczby zdarzeń
drogowych z udziałem najmłodszych. Policjanci kontrolowali miedzy innymi oznaczenia poziome i pionowe
znajdujące się w okolicach placówek.
Ponadto w dniach 22-24 czerwca, 31 sierpnia do 2 września policjanci przeprowadzili akcje „Ostatni weekend
wakacji”. W każdy piątek wakacji, w godzinach porannych, na przejazdach kolejowo-drogowych wspólnie z PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzono akcje informacyjno-prewencyjną pn. „Bezpieczny Piątek” w ramach
kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd-Szlaban na ryzyko!”
2. Krótka charakterystyka wspólnych działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa w okresie
wakacyjnym:
Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu wraz z przedstawicielami Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej na bieżąco kontrolowali miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Prowadzone były wspólne spotkania z uczestnikami półkolonii i obozów. Ponadto dzielnicowi zostali
zobligowani do nawiązania kontaktu ze wszystkimi organizatorami wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz
kontroli takich miejsc w celu ujawnienia wszelkich nieprawidłowości w zakresie m.in. zabezpieczenia
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technicznego, przeciwpożarowego, sanitarnego, przy współpracy z odpowiednimi służbami oraz pod kątem
zapobiegania kradzieży mienia na szkodę osób wypoczywających –przeprowadzono 11 wspólnych kontroli.
Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie trwania wakacji policjanci KMP w Radomiu we
współpracy z SM przeprowadzali wspólne miedzy innymi w rejonach klubów i dyskotek w celu ujawnienia osób
naruszających przepisy prawa. Ponadto dzielnicowi na bieżąco w podległych rejonach służbowych prowadzili
identyfikację zagrożeń oraz lokalnych problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dzięki współpracy
z przedstawicielami centrów Aktywności Lokalnej, MOPS, spółdzielni mieszkaniowych oraz placówek
oświatowych funkcjonariusze mają stały kontakt z lokalną społecznością oraz identyfikuję wszelkie problemy
dotyczące tych społeczności. Dzielnicowi uczestnicząc w lokalnych inicjatywach organizowanych w podległych
rejonach służbowych prezentowali założenia i sposób działania aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda. Ponadto funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Radomiu prowadzili na
terenie miasta i gminy Iłża wspólne działania ze Strażą Leśną kontrolując tzw. „dzikie” kąpieliska znajdujące się
na terenach leśnych. Policjanci w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu klejowym w okresie wakacji podjęli
wspólne działania ze Strażą Ochrony Kolei. Podjęta współpraca miała na celu przede wszystkim zapewnienia
bezpieczeństwa podróżnych oraz wyeliminowanie zdarzeń związanych z przechodzeniem przez torowiska
w miejscach niedozwolonych.
Po raz kolejny policjanci z KP Zakrzew 7 lipca br. włączyli się w zabezpieczenie mistrzostw Polski
w wakeboardzie oraz XII Regat Kajakowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez Radomskie
Stowarzyszenie Sportów Wodnych, które odbyły się nad zalewem w Domaniowie, Mistrzostwa toczyły się
w kategoriach open oraz młodzik, junior młodszy, junior, masters oraz weterani. Podczas trwania mistrzostw
policjanci promowali również bezpieczne zachowania nad wodą.
Do jednych z podstawowych zadań Policji należy inicjowanie działań o tematyce bezpieczeństwa i tak
wzorem lat ubiegłych na terenie działania KMP w Radomiu od kwietnia rozpoczęta została akcja znakowania
rowerów. Znakowanie rowerów odbywa się w każdy czwartek od godz. 10.00 do godz. 12.00 w budynku KMP
w Radomiu, oraz w trakcie festynów, imprez plenerowych oraz akcji zorganizowanych w szkołach.
Policjanci WP KMP Radom uczestniczyli w zabezpieczeniu pokazów lotniczych Air Show Radom 2018, które
odbyły się w dniach 25-26 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 120 tys. osób. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji
KMP w Radomiu pełnili służbę w Policyjnym Punkcie Informacyjnym, gdzie zgłaszano zaginięcia dzieci. W dwa
dni było ich 8. Dzięki pomocy dyżurujących policjantów i żołnierzy zagubione osoby trafiły do najbliższych. Do
punktu trafiały także odnalezione przedmioty (telefony komórkowe, dokumenty, kluczyki do auta), które również
w większości zostały zwrócone do właścicieli.
3. Przedstawienie najistotniejszych problemów występujących podczas prowadzonych działań w ramach
akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…w wakacje”
Okres wakacji i nadmiar czasu wolnego, sprzyjał do uwydatnienia zachowań niebezpiecznych
i zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Duże zagrożenie dla bezpieczeństwa stanowią młodzi
kierowcy, którzy według statystyk są sprawcami największej liczby wypadków oraz kolizji, nierzadko osoby te
w chwili zdarzenia znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie, dlatego tak ważna
jest profilaktyka i uświadamianie odnośnie istniejących zagrożeń. Ponadto funkcjonariusze prowadzili działania
profilaktyczne dotyczące zażywania środków odurzających w tym dopalaczy. Działania te miały za zadanie
uświadomić dzieci i młodzież o konsekwencjach prawnych takich zachowań oraz zniechęcić ich do
„eksperymentowania” z tymi środkami, gdyż jak pokazują statystyki okres wakacji to czas kiedy młodzi ludzie
częściej sięgają po tego typ używki.
W trakcie trwania akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…w wakacje” policjanci zwracali również uwagę na
wykorzystywanie dzieci i młodzieży do żebractwa. W wyniku podjętych czynności na terenie działania KMP
w Radomiu nie odnotowano zjawiska wykorzystywania dzieci do żebractwa w okresie wakacyjnym.
Jak co roku policjanci KMP w Radomiu starają się aktywnie uczestniczyć w inicjatywach mających na celu
zapewnienia bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież z terenu miasta i powiatu
radomskiego. Funkcjonariusze spotykają się z osobami, które z różnych powodów nie wyjechały na wakacje
a swój czas wolny spędzają w świetlicach środowiskowych lub innych placówkach organizujących wypoczynek
dzieci i młodzieży. Podczas spotkań poruszano wiele tematów dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa,
tematyka spotkań obejmował miedzy innymi bezpieczne zachowania nad wodą, cyberbezpieczeństwo, handel
ludźmi oraz konsekwencje prawne zażywania środków odurzających. Policjanci w trakcie rozmów z dziećmi
i młodzieżą starali się oprócz przekazania podstawowej wiedzy dotyczącej np. odpowiedzialności karnej za
popełnione czyny zaprezentować oraz zachęcić do właściwego wykorzystania wolnego czasu proponują
chociażby udział w konkursie pn. „Filmowy przeWodnik” organizowanym przez Komendę Główną Policji oraz
zarząd główny WOPR. Prowadzone działania edukacyjne przybierają różne formy. Nie są to tylko „pogadanki”,
ale również prezentacja spotów promujących bezpieczeństwo, materiałów filmowych, prezentacji
multimedialnych oraz różnego rodzaju aplikacji.
W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym policjanci otrzymali polecenia dotyczące zabezpieczenia
terenów przyszkolnych oraz miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży. Ponadto dokonano lustracji w okolicach
szkól i placówek oświatowych sprawdzając miedzy innymi właściwe oznakowanie tych rejonów w celu
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ograniczenia lub wyeliminowania zdarzeń drogowych z udziałem i młodzieży. Wzorem lat ubiegłych inicjowane
są działania profilaktyczno-prewencyjne, zmierzające do bezpiecznego rozpoczęcia roku na terenie działania
KMP Radom.
Podczas trwania wakacji niewielka ilość dzieci w powiecie przebywała poza miejscem zamieszkania. Ponadto
na terenach gminnych znajduje się zbyt mało miejsc gdzie organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży.
W związku z powyższym znaczna część dzieci w powiecie spędza wakacje pomagając rodzicom przy pracach
polowych, dlatego też policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przez okres całego roku szkolnego
podczas spotkań na terenie szkól i placówek oświatowych przekazują podstawowe zasady bezpieczeństwa
poświęcając szczególna uwagę powyższemu zagadnieniu.
II. Straż Miejska
Podczas minionych wakacji 2018 Straż Miejska podjęła działania zmierzające do zapewnienia
bezpieczeństwa
dzieciom
podczas
wypoczynku
letniego.
W ramach
akcji
„Kręci
mnie
bezpieczeństwo…w wakacje 2018” przeprowadzono następujące działania:
1. Wzięcie udziału w festynie rodzinnym w Automobil Klubie, gdzie przeprowadzono prelekcje dla dzieci do 12 roku
życia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym z użyciem Miasteczka Ruchu (ruch pieszych i rowerzystów).
2. W ramach akcji przeprowadzono kontrolę pasa drogowego przy ul. Gajowej 43 naprzeciwko PSP nr 23, gdzie
ujawniono liczne strzykawki z igłami oraz puste pojemniki po Malay Tiger. Teren przekazano MZD i K celem
uporządkowania w związku z niebezpieczeństwem zakłucia się przez dzieci bawiących się na trawniku.
3. Przeprowadzono 32 kontrole półkolonii wakacyjnych, które zostały zorganizowane dla dzieci na terenie
Radomia. Zabezpieczenie miało cel prewencyjny. Skontaktowano się z kierownikami półkolonii, omówiono
zagrożenia oraz sposób ich rozwiązania.
4. Skontrolowano 30 sklepów ze sprzedażą alkoholi pod kątem podawania takich napojów dzieciom do 18 roku
życia.
5. Skontrolowano 96 razy zbiorniki wodne, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli.
6. Skontrolowano 28 szkół pod kątem łamania prawa oraz bezpiecznych zabaw na terenie placówek.
7. W ramach akcji przeprowadzono 12 prelekcji w szkołach i przedszkolach oraz innych instytucjach na temat
Bezpiecznych Wakacji. Zapoznano z tematyką dotyczącą poruszania się po drogach, Ustawy o nieletnich oraz
wykroczeń popełnianych podczas wypoczynku letniego przez młodzież. W ramach pogadanek uświadomiono
dzieci na temat spędzania wolnego czasu w czasie wakacji, zwracając szczególną uwagę na kontakt z osobą obcą
i cyberprzemocą.
III. Straż Pożarna
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu informuje, że wzorem lat ubiegłych wdrożono
działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie miasta
Radomia i powiatu radomskiego.
1. Dane dotyczące prowadzonych działań dla poprawy bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym.
W okresie poprzedzającym wakacje w instytucjach, które zgłosiły organizację letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży przeprowadzano czynności kontrolno - rozpoznawcze. W sumie skontrolowano 7 placówek
ubiegających się o opinię dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego w danych obiektach. Nieprawidłowości
stwierdzono, w jednym przypadku. Po usunięciu nieprawidłowości obiekt zaopiniowano pozytywnie. W trakcie
trwających wakacji strażacy kontrolowali również obozowiska namiotowe. Podczas oględzin sprawdzono
ustawienia namiotów, łączność, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, drogi dojazdowe oraz
zaopatrzenie w wodę. Skontrolowano w sumie 3 obozy.
W ramach projektu "Bezpieczny dom" oraz ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Ognik" realizowanych w ramach
Rządowego Programu "Bezpieczna +" strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej Nr 1 w Radomiu przyjmowali wycieczki dzieci, podczas których uczestnicy oprócz zapoznania się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, dowiadywali się również jak zachować się w sytuacjach zagrożenia
podczas letniego wypoczynku. Wycieczki przyjmowano również na pozostałych jednostkach ratowniczo –
gaśniczych podległych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.
Ponadto przekazywane były bieżące informacje Oficera Prasowego Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu
do lokalnych mediów o zagrożeniach związanych z organizacją wypoczynku w miejscach do tego
nie przeznaczonych. Szczególny nacisk położono na wypoczynek organizowany na dzikich kąpieliskach
zlokalizowanych na stawach, rozlewiskach rzek i innych zbiornikach wodnych oraz w lasach.
2. Dane dotyczące ilości dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku.
W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia „Bezpieczny dom” odwiedziło 16 grup, w tym ponad 450 dzieci.
Odwiedziny „Bezpiecznego domu” łączono ze zwiedzaniem jednostki. Funkcjonariusze wzięli również udział
w 44 spotkaniach organizowanych przez inne instytucje, podmioty, samorządy, parafie i społeczności lokalne.
3. Krótka charakterystyka wspólnych działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa w okresie
letnim.
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„XII Piknik strażacki" zorganizowany wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomiu oraz
Echem Dnia nad zalewem Borki. Główną ideą imprezy było promowanie bezpieczeństwa dla całych rodzin ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci. Obok pokazów sprzętu pożarniczego przekazywane były również
informacje edukacyjne przybliżające zasady bezpiecznego wypoczynku.
Podczas całego okresu wakacyjnego prowadzono szereg działań edukacyjno - informacyjnych podczas
środowiskowych i półkolonijnych spotkań. Na bieżąco Komenda Miejska PSP w Radomiu brała udział
w organizowanych przez inne instytucje, podmioty, samorządy, parafie i społeczności lokalne festynach
rodzinnych na terenie miasta i powiatu, na których obok pokazów sprzętu pożarniczego przekazywane były
informacje edukacyjne przybliżające zasady bezpiecznego wypoczynku.
4. Najistotniejsze problemy występujące na terenie powiatu podczas prowadzonych działań dla
bezpieczeństwa w czasie wakacji. W trakcie prowadzonych działań problemów nie stwierdzono.
IV. Wydział Edukacji
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje, że w ramach kampanii „Kręci mnie
bezpieczeństwo…w wakacje” zostały podjęte następujące działania:
1. Zorganizowanie półkolonii i zajęć dla dzieci i młodzieży podczas przerwy wakacyjnej od 25 czerwca do
31 sierpnia 2018 roku przez następujące podległe placówki:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radomiu, ul. Odrodzenia 37;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Radomiu, ul. Sobieskiego 12;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Radomiu, ul. Wyścigowa 49;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Radomiu, ul. Rapackiego 24;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu, ul. Sandomierska 19;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 w Radomiu, ul. Kielecka 2/6;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 w Radomiu, ul. Wierzbicka 89/93;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 w Radomiu, ul. Trojańska 5;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 w Radomiu, ul. Starokrakowska 124/128;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 w Radomiu, ul. Jarzyńskiego 3;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 w Radomiu, ul. Kolberga 5;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Radomiu, ul. Ofiar Firleja 14;
- Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83;
- Publiczny Ogródek Jordanowski w Radomiu, ul. Śniadeckich 9;
- MDK-Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, ul. Słowackiego 17;
- Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, ul. Lipska 2;
- Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu, ul.25 Czerwca 70.
Oferta uczestnictwa w ww. formach wypoczynku skierowana była do dzieci i młodzieży z terenu miasta
Radomia. Z tej formy letniego wypoczynku skorzystało 1672 uczestników.
W ramach półkolonii w szkołach zorganizowane były różnorakie warsztaty, konkursy, gry i zabawy
świetlicowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia do kina, na basen, do kręgielni, do muzeum, wycieczki
autokarowe m.in. do Kazimierza Dolnego, Sandomierza, Zagnańska, Warszawy, Kielc, Chęcin, Kawęczyna,
Kozienic. Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych wzięli udział w warsztatach muzycznych zorganizowanych
w Łazach.
Przed rozpoczęciem półkolonii zostały spełnione warunki dotyczące organizacji wypoczynku. Dokonano
zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Do opieki nad dziećmi
i młodzieżą została zatrudniona wykwalifikowana kadra.
Programy półkolonii w poszczególnych szkołach opracowano, uwzględniając potrzeby i możliwości
psychofizyczne dzieci w danej grupie wiekowej. Programy pracy wychowawczej na półkoloniach obejmowały
m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników. Zostali oni zapoznani
z obowiązującymi w placówce przepisami p/pożarowymi, zasadami udzielania pierwszej pomocy, zasadami
bezpiecznego zachowania podczas zabaw, wycieczek pieszych i autokarowych oraz mieli możliwość spotkania
z policjantem i strażą pożarną w celu pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji. W czasie pobytu
na półkolonii uczestnicy mieli zapewnione posiłki.
2. W związku z wypoczynkiem podczas wakacji, organizowanym przez podległe placówki, o miejscach i terminach
zajęć poinformowano następujące instytucje: Komendę Miejską i Wojewódzką Policji w Radomiu, Straż Miejską
w Radomiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Radomiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.
3. Wzorem lat ubiegłych pracownicy Wydziału Edukacji przeprowadzili kontrole organizacji półkolonii oraz zajęć dla
dzieci i młodzieży.
V. Powiatowy Inspektor Sanitarny
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemologiczna w Radomiu w ramach akcji profilaktyczno-prewencyjnych
„Kręci mnie bezpieczeństwo …w wakacje”, w dniach od 25 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. prowadziła
kompleksowe działania, których celem było zapewnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego
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wypoczynku. Celem akcji było również wzmocnienie właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych wśród
dzieci i młodzieży, korzystającej ze zorganizowanych form wypoczynku letniego, ale także wychowawców oraz
rodziców. Działania poszczególnych Sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Radomiu
koncentrowały się na następujących zadaniach:
I. Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży
Prowadziła kompleksowe działania w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na terenie objętym
nadzorem. Ze zorganizowanych form wypoczynku w okresie wakacyjnym skorzystało 855 dzieci i młodzieży
z Radomia i powiatu radomskiego. Ogółem wg wykazu elektronicznej bazy wypoczynku zgłoszonych było 54
turnusy. Z uwagi na fakt, że część turnusów posiadała tego samego organizatora nie zachodziła potrzeba
kontroli każdego turnusu. W trakcie wypoczynku 22 turnusy zostały skontrolowane przez przedstawicieli Sekcji
Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomiu. W czasie
wakacji dzieci i młodzież korzystały z następujących zorganizowanych form wypoczynku:obozy pod namiotami
– 5 turnusów ogółem 64 uczestników oraz półkolonie - w miejscu zamieszkania - 49 turnusów 791 uczestników.
W ramach prowadzonego nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży nie stwierdzono funkcjonowania
tzw. dzikich placówek.
Podczas kontroli placówek letniego wypoczynku szczególną uwagę zwracano na bezpieczeństwo
uczestników oraz:
- odpowiednie warunki pobytu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarno- higienicznego
i technicznego pomieszczeń i otoczenia,
- limit miejsc,
- dostateczną ilość urządzeń sanitarnych, zapewnienie ciepłej wody do mycia,
- dokumentację zdrowotną personelu,
- właściwe urządzenia do gromadzenia odpadów i odprowadzania ścieków,
- właściwy stan techniczny urządzeń do uprawiania sportu i rekreacji.
W placówkach nie przekroczono limitu miejsc. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zostały
zachowane. Stan zdrowia uczestników wypoczynku był dobry; chorób, wypadków oraz zatruć pokarmowych
nie odnotowano. W trakcie trwania letniego wypoczynku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
nie wydawał decyzji dotyczących uchybień i nieprawidłowości. Nie nałożono też Mandatów karnych.
Organizatorzy wypoczynku przestrzegali zasad higieny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzone były
zintegrowane działania z jednostkami samorządowymi i innymi służbami w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje
2018”. Przeprowadzono 6 wspólnych kontroli z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Kontrole sanitarne w placówkach wypoczynku prowadzone były kompleksowo. Z Sekcją Nadzoru
Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków przeprowadzono 6 kontroli oraz z Sekcją Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia uczestniczono w 10 wspólnych kontrolach. Celem propagowania prowadzonych
działań, skierowanych na zapewnienie bezpiecznego letniego wypoczynku, przy współudziale rzecznika
prasowego stacji prowadzona była współpraca z lokalnymi mediami.
II. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Podczas wakacji 2018 w ramach działań profilaktycznych mających na celu wzmocnienie właściwych postaw
i zachowań prozdrowotnych w placówkach organizujących letni wypoczynek Sekcja Oświaty Zdrowotnej
i Promocji zdrowia przeprowadziła działania wielokierunkowe w obszarze:
·podstawowych zasad bezpieczeństwa;
·uzależnień (od nikotyny; narkotyków, a zwłaszcza dopalaczy);
·zdrowego stylu życia (np. roli: aktywności fizycznej i zbilansowanej diety);
·profilaktyki zagrożeń spowodowanych promieniowaniem ultrafioletowym;
·profilaktyki chorób odkleszczowych;
·zatruć pokarmowych, w tym zatruć grzybami;
·profilaktyki antytytoniowej;
·profilaktyki chorób zakaźnych (HIV/AIDS, meningokoki, itp.);
·higieny osobistej (profilaktyki wszawicy).
W osiągnięciu zaplanowanych celów edukacyjnych zastosowano szeroki wachlarz metod i form pracy:
pogadanki, instruktaże, poradnictwo, prelekcje połączone z emisją filmów oraz rozdawnictwo materiałów
edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców/opiekunów. Merytoryczne informacje umieszczono na stronie
internetowej PSSE (link Promocji Zdrowia).
Każda placówka organizująca wypoczynek letni została odwiedzona przez pracowników pionu oświatowego
w celu intensyfikowania działań prozdrowotnych. W dniach od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018r. zwizytowano
22 turnusy w 21 placówkach tj. 12 szkół podstawowych i 9 innych placówek tj. (Publiczny Ogródek Jordanowski,
Aqupark, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Klub Edukacji Artystycznej i Animacji
„Trampolinek”, Stanica Hufca ZHP, Stowarzyszenia Animacji Społeczno – Kulturalnych „Jestem”, Zespół Szkół
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Specjalnych i Placówek Oświatowych, Klub Sportowy - Szkółka piłkarska „Talencik”, Klockolandia”). Przy
współpracy z 75 wychowawcami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie pogadanek, prelekcji i przygotowanie
tematycznych ekspozycji wizualnych, edukacją prozdrowotną objęto 1251 dzieci i młodzież korzystającą ze
zorganizowanego wypoczynku letniego. Informacje edukacyjne otrzymali dodatkowo rodzice/opiekunowie
dzieci. W 5 placówkach przeprowadzono wizytacje wraz z diagnozą przedsięwzięć prozdrowotnych, a w
pozostałych 17 sporządzono informację dotyczącą realizacji zadania. Podczas wizytacji w 11 placówkach
inspektorom Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia towarzyszyli przedstawiciele Komendy Miejskiej
Policji, a w 10 placówkach przedstawiciele Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży. Powyższą tematykę
popularyzowano również w trakcie Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018, które odbyły się
w Radomiu w dniach 25-26 sierpnia 2018 roku, gdzie oprócz poradnictwa i rozdawnictwa materiałów
akcydensowych przekazywano informacje o konsekwencjach nadużywania tytoniu, alkoholu i środków
psychoaktywnych. Podczas akcji wykorzystano walizki edukacyjne.
III. Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków
podejmowała działania profilaktyczno – prewencyjne podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W tym
okresie zostały przeprowadzone kontrole sanitarne w 9 placówkach, w tym w 7 placówkach z pełnym żywieniem
i w 2 zakładach żywienia w systemie cateringowym, w których zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci
i młodzieży na terenie miasta i powiatu radomskiego.
Wnioski:
1. Żywienie dzieci i młodzieży przebiegało z zachowaniem warunków gwarantujących bezpieczeństwo żywienia
i żywności. W produkcji i na stanie magazynowym nie stwierdzono środków spożywczych po upływie terminu
przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.
2. Jadłospisy były urozmaicone. Posiłki zróżnicowane pod względem doboru środków spożywczych oraz cech
organoleptycznych (barwy, smaku, zapachu).
3. Stan sanitarny i higieniczny bieżący zachowany.
IV. Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej
Sekcja sprawuje stały nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz nadzór nad
urządzeniami wykorzystywanymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wyniki badań wody analizowane są na
bieżąco. Jakość wody nie budzi zastrzeżeń. W przypadku odstępstw od obowiązujących norm szacowana jest
ocena ryzyka i podejmowane stosowne decyzje. Sekcja prowadzi nadzór nad basenami oraz miejscami
okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli. Na terenie Radomia znajduje się 5 basenów; 1 basen funkcjonuje
w Pionkach. Są one czynne przez cały rok, raz w roku obowiązuje przerwa techniczna. Baseny zasilane są
wodą wodociągową krążącą w obiegu zamkniętym. Woda poddawana jest procesowi uzdatniania i dezynfekcji.
Woda w basenach badana jest na zlecenie właściciela obiektu. Kontrole sanitarne przeprowadzane są zgodnie
z harmonogramem oraz w przypadku interwencji zgłaszanych przez mieszkańców. Informacje o przypadkach
pogorszenia jakości wody są przekazywane gospodarzom obiektów oraz użytkownikom.
W sezonie letnim 2018r. zostały zgłoszone 3 miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli:
- „Borki” od ul. Stasieckiego w Radomiu – przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 1 poboru próbek wody
do badania przed sezonem. Miejsce to nie zostało dopuszczone do użytkowania ze względu na zakwity sinic oraz
obecność widocznych zanieczyszczeń. Przez okres 2 miesięcy wakacji cały czas funkcjonował ośrodek
z wydzielonym zapleczem sanitarno–administracyjnym, gastronomicznym oraz placem zabaw dla dzieci.
- Iłża ul. Orła Białego 3 – przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 3 poborów wody do badania. Miejsce do
kąpieli funkcjonowało od 1 do 31 sierpnia 2018 roku.
- Pionki „Górny Staw” ul. Polna 81 - przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 3 poborów próbek wody.
Miejsce do kąpieli funkcjonowało w weekendy (piątek, sobota, niedziela) od 29 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku.
W ciągu sezonu wydano 6 komunikatów dotyczących jakości wody w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do
kąpieli. Organizatorzy wypoczynku nie zgłaszali potrzeby oceny środków transportu pod względem sanitarnym
przez pracowników PSSE w Radomiu. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży podczas wakacji 2018 we wszystkich
skontrolowanych obiektach przebiegał bezpiecznie i bez zakłóceń. Ogólne warunki sanitarno – higieniczne
i techniczne w skontrolowanych placówkach letniego wypoczynku nie budziły zastrzeżeń.
VI. Wydział Kultury
Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje, że zadania z zakresu zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje” realizowały 4
gminne instytucje kultury, tj. Miejska Biblioteka Publiczna (filie nr 1, 2, 6 i 16), DK „Idalin”, DK „Borki” oraz MOK
„Amfiteatr”.
1) .Dane dotyczące prowadzonych działań dla poprawy bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym
Dom Kultury „Idalin” w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2018” w każdym z 4 turnusów prowadził
następujące działania:
·Omówiono
zagadnienia
dotyczące
zagrożeń
jakie
czyhają
na
dzieci
i młodzież
w okresie letniego wypoczynku, następnie przedstawiono i szczegółowo omówiono podstawowe zasady
bezpieczeństwa.
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·Przedstawiono zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
·Omówiono zakres pomocy, jakiej udzielają poszczególne służby ratunkowe.
·Przedstawiono numery alarmowe.
·Przeprowadzono pogadanki z zakresu: bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych; bezpiecznego
poruszania się po drodze; bezpiecznego korzystania z Internetu; używek (papierosy, alkohol, narkotyki,
dopalacze i inne środki psychoaktywne) oraz profilaktyki uzależnień.
Dom Kultury „Borki”, celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w wypoczynku, na
pierwszych zajęciach przeprowadził ćwiczenia, mające za zadanie przygotowanie dzieci do podejmowania
bezpiecznych zachowań w czasie letniego wypoczynku oraz ukształtowanie właściwych nawyków związanych
z bezpieczeństwem. Zadaniem osoby prowadzącej zajęcia było zapoznanie uczestników zajęć z postawami
bezpiecznych zachowań, sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia, utrwalenie prospołecznych postaw
i wzbudzenie u dzieci zaufania do przedstawicieli służb bezpieczeństwa – Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia
Ratunkowego. Na tych zajęciach przypomniano i utrwalono również zasady bezpiecznego zachowania na
drodze oraz w obiekcie wypoczynku. Edukacja dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa odbyła się między
innymi przez zabawę. W harmonogramie „Akcji Lato” zaplanowano konkursy, w których nie brakowało pytań
dotyczących pierwszej pomocy, bezpieczeństwa na drodze, itp. Dzięki temu dzieci przypomniały sobie ogólne
podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. W trakcie wycieczek organizowanych przez DK ”Borki”
dzieci otrzymywały plakietki z danymi placówki i numerem telefonu do instruktora, który sprawuje nad nimi
opiekę. DK "Borki" zapewnił uczestnikom zajęć bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu zarówno
w placówce jak i poza nią.
Miejska Biblioteka Publiczna w ramach Akcji Lato prowadziła zajęcia w filiach nr 1 (ul. Osiedlowa 9), 2 (ul.
Zientarskiego 1a) 6 (ul. Kusocińskiego 13) oraz nr 16 (ul. Barycka 2). Zajęcia były prowadzone przez
wykwalifikowanych pracowników MBP w pomieszczeniach bibliotecznych.
W filii nr 1 środy i piątki odbywały się zajęcia literacko-artystyczne i spotkania Klubu Gier Planszowych.
3 lipca – na pierwszym spotkaniu – zapoznano uczestnikówz zasadami bezpieczeństwa w bibliotece
i stworzono regulamin zajęć.
Filia nr 2 również organizowała zajęcia literacko-artystyczne oraz spotkania Klubu Gier Planszowych,
w każdy wtorek i środę. 3 lipca przeprowadzono tu pogadankę na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.
Przypomniano dzieciom m.in. numery alarmowe, omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Uzupełnieniem pogadanki było czytanie książki "Puk-puk co słychać na pogotowiu". Dla bezpieczeństwa zabaw
w bibliotece dzieci wykonały dla siebie identyfikatory. Z kolei 24 lipca uczestnicy zajęć dzielili się swoimi
dotychczasowymi wspomnieniami z wakacji: dzieci wskazywały, co groźnego może się wydarzyć w każdym
z miejsc, o których opowiadały, a potem wspólnie wymyślały, co można zrobić, aby takim sytuacjom zapobiec.
Aby lepiej zapamiętać swoje pomysły, zostały one przelane na papier. Filia nr 6 podobnie jak dwie poprzednie
prowadziła zajęcia literacko-artystyczne i spotkania Klubu Gier Planszowych – w każdy wtorek i czwartek.
Pierwsze spotkanie odbyło się 3 lipca, a w jego trakcie nastąpiło zapoznanie uczestników zajęć
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas wakacji - w domu, na drodze, w lesie, w górach, nad
morzem, a także w Internecie. Pogadance na ten temat, która trwała około 40 minut, towarzyszyła prezentacja
multimedialna, przygotowana przez pracownika biblioteki. Z kolei 8 lipca Biblioteka zaprosiła rzecznika
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kapitana Konrada Neskę, który opowiadał o najgroźniejszych
zdarzeniach, z jakimi się zetknął w swojej pracy zawodowej. Dzieci obejrzały film o zagrożeniach i sposobach
wzywania pomocy w nagłych wypadkach; uczyły się, jak prawidłowo wzywać pomoc przez numer alarmowy
112 (kolejność podawania danych, zasady współpracy z operatorem) w celu uzyskania pomocy w jak
najkrótszym czasie. Dodatkową atrakcją był pokaz wozu strażackiego oraz zawody z wykorzystaniem węża
strażackiego przed budynkiem biblioteki.
Filia nr 16 zorganizowała zajęcia literacko-artystyczne oraz warsztaty rękodzieła pomiędzy 26 czerwca a 29
sierpnia, w każdy wtorek i środę. Spotkania szczególnie poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży
odbywały się raz w tygodniu (w dniach: 3.07; 4.07; 24.07; 31.07; 8.08; 21.08; 28.08). Pod koniec
zaplanowanych zajęć prowadzono „Korepetycje z bezpieczeństwa" - pogadanki, które dotyczyły: bezpiecznego
obchodzenia się z prądem w domu i najbliższym otoczeniu; bezpiecznego poruszania się po drogach;
bezpiecznego korzystania z kąpielisk i bezpieczeństwa korzystania z kąpieli w domu; bezpiecznego korzystania
ze słońca oraz ochrony przed insektami; bezpieczeństwa w kontaktach z ludźmi oraz bezpieczeństwa
w Internecie. Podczas spotkań dostępna była również wystawa książeczek, w których bezpieczeństwo było
tematem głównym lub pobocznym. Materiałem do spotkań były filmiki z portalu Youtube: „Włącz ostrożność"
(Tauron - Polska Energia); „Bezpieczne zachowania" (Vena Art); „Bezpieczne wakacje myszek" (Mariusz SzS).Podczas zajęć pt. „Mali odkrywcy - eksperymenty z powietrzem" oraz „Mali odkrywcy – eksperymenty
z wodą", dzieci poznały kilka ciekawostek na temat żywiołów: powietrza, ognia i wody. Przy okazji bibliotekarki
przekazały informacje, jak dbać o bezpieczeństwo w zetknięciu się z żywiołami.
Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” przygotował w tym roku ofertę wakacyjną skierowaną do dzieci
i młodzieży pn. „Letnia ART-akademia”. Półkolonie odbyły się w dwóch turnusach: od 2 do 6 oraz od 9 do
13 lipca. W obu turnusach na zajęciach dzieci miały spotkanie z policjantkami z Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Radomiu, które zapoznały je z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi zachowania
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w lesie i nad wodą. Odbyła się również prezentacja materiałów multimedialnych i pogadanka tematyczna
dotycząca różnych aspektów bezpieczeństwa. Swoje tematy mogli zaproponować również uczestnicy półkolonii.
2) .Dane dotyczące ilości dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku.
Frekwencja na letnich zajęciach organizowanych przez wyżej wymienione instytucje kultury wyniosła:
- w DK „Idalin” Akcja „Lato 2018” podzielona została na 4 dwutygodniowe turnusy. W każdym z nich liczba
uczestników wynosiła 18 osób (dzieci i młodzieży). Razem 72 osoby.
- w DK „Borki” 156 osób;
- w MOK „Amfiteatr” 90 osób;
- Miejska Biblioteka Publiczna: w zajęciach w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej uczestniczyło 86 osób.
W Filii nr 1 - 10 osób. Z kolei w zajęciach organizowanych przez Filie nr 2 i 6 MBP udział brało po 30 osób. Razem
w zajęciach we wszystkich filiach udział wzięło 156 osób.
3) . Krótka charakterystyka działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa w okresie letnim.
Okres wakacyjny charakteryzuje się zwiększona liczbą zdarzeń i wypadkówz udziałem dzieci i młodzieży.
Wychodząc naprzeciw temu zjawisku Dom Kultury „Idalin”, Dom Kultury „Borki” oraz MOK Amfiteatr prowadziły
szereg działań mających na celu uświadomienie zagrożeń oraz poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Opiekunowie pracujący z dziećmi przeprowadzili pogadanki dotyczące istniejących zagrożeń z jakimi dzieci
i młodzież mogą się spotkać podczas letniego wypoczynku. Szczególne niebezpieczeństwo podczas wakacji
stanowi korzystanie ze zbiorników wodnych,w szczególności tych niestrzeżonych, dlatego też ten problem
został wyjątkowo szczegółowo przedstawiony i omówiony. Uczestnicy zajęć poznali zakresy pomocy oraz
numery alarmowe służb ratunkowych, zostały im przedstawione zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, wypracowali w sobie umiejętność oceny bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. Z uwagi na to,
że czas wolny sprzyja rozwojowi patologii i uzależnień podczas zajęć poruszano tematy z zakresu profilaktyki
uzależnień, przedstawiono reguły bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzięki prezentacjom multimedialnym
uczestnicy zostali zaznajomieni z niebezpieczeństwami grożącymi podczas zabaw w pobliżu tras
komunikacyjnych, poznali zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Poszczególni pracownicy Biblioteki
(także filii, w których prowadzone były zajęcia dla dzieci) zostali przeszkoleni na kilkugodzinnym szkoleniu
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci mogły więc i pod tym względem czuć się
bezpiecznie, a opiekunowi pewniejsi swoich umiejętności.
4) . Przedstawienie najistotniejszych problemów występujących na terenie powiatu podczas prowadzonych
działań dla bezpieczeństwa w czasie wakacji.
Instytucje kultury nie odnotowały poważnych problemów i uchybień związanych z bezpieczeństwem dzieci
w mieście. Pozostałe instytucje kultury prowadziły w tym czasie działalność statutową.
VII. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkurs ofert Nr KUZP/ZS-II/5/2018 na realizację zadania pn.
„Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”, dofinansowanie
z budżetu Miasta Radomia na 2018r.w wysokości 450.000 zł otrzymało dziewiętnaście podmiotów.
Zadanie było realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków
jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego
organizowania i nadzorowania. Każdy podmiot, który otrzymał dotację z budżetu Miasta Radomia przy
podpisaniu umowy przedłożył Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku Kuratorowi Oświaty.
Wypoczynek letni odbywał się na terenie Polski, dzieci miały zapewnione minimum 3 posiłki dziennie
(śniadanie, obiad, kolację), uczestnikami wypoczynku były dzieci w wieku od 7 do 16 lat tj. urodzone w latach
2002-2011, wytypowane przez pedagogów szkolnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu lub
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu. Podczas wypoczynku był prowadzony,
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, program socjoterapeutyczny lub program profilaktyczny.
Pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej dokonywali kontroli wypoczynku letniego i nie wnieśli
uwag i zastrzeżeń. Oprócz pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu kontrole przeprowadzali: Kurator
Oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz
Państwowa Straż Pożarna.
Z wypoczynku letniego (kolonii i obozu) dofinansowanego ze środków przeznaczonych na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skorzystało około 605 dzieci
z terenu Miasta Radomia, w tym z:
- wypoczynku na koloniach - 395 osób;
- wypoczynku na obozach pod namiotami - 30 osób;
- wypoczynku na obozach szkoleniowo-sportowych - 150 osób;
- inne - obóz żeglarski 30 osób.
Wykaz organizacji, którym przyznano środki finansowe na realizację zadania pn. „Zorganizowanie
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
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L.p.

Nazwa i adres podmiotu

Kwota

Liczba
dzieci

Miejsce realizacji

Termin
realizacji

1.

Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Kościelna 5, 26-604 Radom

21.560,-

30

Kościelisko nad
Dunajcem

24-07-2018
06-08-2018

24.000,-

30

Darłowo

13-07-2018
24-07-2018

21.560,-

30

Zakopane

21.560,-

30

Ryn

30-06-2018
14-07-2018

2.

3.

4.

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała
Archanioła
ul. Ks. B. Markiewicza 22, 38-430
Miejsce Piastowe
Caritas Pallotyńska Prowincji
Chrystusa Króla SAK Zespół
w Radomiu
ul. Młodzianowska 124, 26-600
Radom
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Najświętszego Serca Jezusowego
ul. Kościelna 1, 26-600 Radom

07-07-2018
18-07-2018

5.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.
Teresy od Dzieciatka Jezus
ul. Wierzbicka 1, 26-600 Radom

21.560,-

30

Zakopane

25-06-2018
05-07-2018

6.

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

21.560,-

30

Węgierska Górka

11-08-2018
23-08-2018

24.000,-

30

Łazy

05-07-2018
16-07-2018

24.000,-

40

Jastrzębia Góra

25-06-2018
04-07-2018

7.

8.

Chorągiew Mazowiecka Związku
Harcerstwa Polskiego Hufiec
Związku Harcerstwa Polskiego
Radom – Miasto
ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.
Rafała Kalinowskiego
ul. Kwiatkowskiego 104; 26-600
Radom

9.

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik –
14”
ul. Kujawska 19, 26-600 Radom

24.000,-

30

Jastrzębia Góra

29-07-2018
08-08-2018

10.

Stowarzyszenie „Nasze Ustronie”
ul. Sandomierska 14, 26-600
Radom

24.000,-

40

Stegna

23-06-2018
05-07-2018

24.000,-

30

Jastrzębia Góra

24-07-2018
03-08-2018

21.560,-

30

Bukowina
Tatrzańska

05-07-2018
15-07-2018

21.560,-

30

Biały Dunajec

01-08-2018
10-08-2018

11.

12.

13.

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Matki Bożej Częstochowskiej
ul. Warneńska 10, 26-600 Radom
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950
Kielce
Fundacja Radomskie Spotkania
z Kolędami i Pastorałkami pod
Hasłem „W Hołdzie Ks. Bp Janowi
Chrapkowi”
ul. Komandosów 2 lok. 62, 26-611
Radom

14.

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

24.000,-

30

Darłówko

11-07-2018
20-07-2018

15.

Stowarzyszenie Rodzin
Zastępczych „Pociecha”
ul. Podhalańska 16A/1, 26-600
Radom

39.960,-

45

Jarosławiec

01-07-2018
14-07-2018
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16.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.
Stefana
ul. Idalińska 32b, 26-600 Radom

24.000,-

30

Wicie

06-07-2018
15-07-2018

17.

Klub Sportowy „ROSA-SPORT”
ul. Ptasia 14, 26-600 Radom

24.000,-

30

Kołobrzeg

11-08-2018
20-08-2018

18.

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

21.560,-

30

Zakopane

01-08-2018
11-08-2018

19.

Radomskie Stowarzyszenie
Sportowe Centrum
ul. Kościelna 37, 26-600 Radom

21.560,-

30

Korbielów

12-07-2018
23-07-2018

450.000,-

605

Razem

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu od kilku lat organizuje półkolonie, w których
uczestniczy grupa ok. 45 dzieci z terenu Radomia. Zajęcia odbywały się w placówce „Arki” przy ul. Plac Stare
Miasto 2, gdzie udział brały także dzieci i młodzież, z placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie na ul.
Marii Gajl 24 oraz ul. Chrobrego 7/9. Tegoroczne Półkolonie odbyły się w terminie 02.07.2018r. – 13.07.2018r.
Pierwszy dzień był czasem zapoznania dzieci ze sobą oraz zespołem wychowawców. Zabawy integracyjne
pozwoliły dzieciom otworzyć się na nowo poznane osoby i środowisko. Przeprowadzona została także
pogadanka profilaktyczna. Drugiego dnia dzieci były w kinie na filmie animowanym pt.: „Odlotowy Nielot”.
Kolejny dzień spędziły w Parku Trampolin Jump World. Czwartego dnia dzieci były w Parku Rozrywki i Miniatur
Sabat Krajno. Dzieci zobaczyły zabytki z całego świata w wersji miniaturowej. Piątego dnia dzieci, pod opieką
pracowników oraz wolontariuszy, spędziły czas w ogrodach „Arki”, gdzie odbyły się zawody. Nie zabrakło
również zabaw i tańców integracyjnych oraz kiełbasek z grilla. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży
uczestniczących w projekcie czuwali pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”
w Radomiu.
Podczas wakacji Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu, w ramach realizowanych projektów,
zorganizowało dwa wyjazdy w góry.
1. 10–dniowy szkoleniowo–wypoczynkowy Letni Obóz Liderów (16.07.2018 – 25.07.2018). Spośród dotychczas
zaangażowanych wolontariuszy, działających w Szkolnych Klubach Młodzieżowego Wolontariatu, pracujących
w wolontariacie systematycznym oraz współorganizujących wolontariat akcyjny, wyłoniono grupę 35 osób. Podczas
Letniego Obozu Liderów uczestniczą oni w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje, wiedzę o wolontariacie,
umiejętności liderskie, które będą mogli wykorzystać w pracy w Szkolnych Klubach Młodzieżowego Wolontariatu.
Organizowane obozy są formą odpoczynku, ale przede wszystkim czasem zdobywania nowych umiejętności
i przygotowaniem młodzieży do świadomego, kreatywnego zaangażowania w działalność społeczną. Tegoroczny
Letni Obóz Liderów odbył się w Zakopanem.
2. Letni Wypoczynek dla podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bezpieczna Przystań” (18.07.2018 –
24.07.2018). Podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bezpieczna Przystań” to w większości mieszkańcy
osiedla socjalnego przy ul. Marii Gajl w Radomiu. Zorganizowana przez Stowarzyszenie kolonia jest jednym
z zadań, które zakłada realizacja projektu, w ramach którego z pomocy specjalistów korzysta 25 podopiecznych.
Kolonia miała charakter wypoczynkowo-warsztatowy. Podczas 7-dniowego pobytu w Zakopanem dzieci i młodzież
wędrowali po górach, ale także integrowali się oraz twórczo i kreatywnie spędzali czas biorąc udział w zajęciach
rozwijających wyobraźnię, kreatywność, itp.
Ponadto w trakcie wakacji Kluby dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym organizowały dzieciom
i młodzieży czas wolny. W czasie zajęć opiekunowie stacjonarnie organizowali czas podopiecznym, m.in.:
turnieje cymbergaja, piłkarzyków, wspólne zabawy i gry stolikowe, wyjścia do kina, na kręgle itp.
Organizacje pozarządowe organizujące wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Radomia do
realizacji programu zatrudniły wykwalifikowaną kadrę kierowników kolonii, opiekunów oraz trenerów zajęć
profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Dzięki temu wakacje zorganizowane dla dzieci i młodzieży były
bezpieczne. Nie wystąpiły jakiekolwiek zdarzenia, które miały negatywny wpływ na zdrowie i życie
wypoczywających.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej przekazał podmiotom organizującym wypoczynek letni, pismo
Wojewody Mazowieckiego znak: WBZK-IV.68.3.71.2018 z dnia 18 czerwca 2018r.
VIII. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu nie był organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży. Wzorem lat ubiegłych Ośrodek zajmował się wytypowaniem dzieci oraz finansowaniem kosztów
posiłków na półkoloniach organizowanych przez PSP Nr 9. Łącznie z tej formy wsparcia skorzystał 1 uczeń na
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łączną kwotę 80,00 zł. Ponadto tutejszy Ośrodek kwalifikował dzieci na kolonie organizowane przez Związek
Harcerstwa Polskiego. Wytypowano 43 dzieci, które wyjechały do Słupi. Dodatkowo w okresie tegorocznych
wakacji pracownicy MOPS zorganizowali różnego rodzaju imprezy:
Festyny:
- w dniu 27 czerwca 2018 roku na placu przy ul. Wolanowskiej dla mieszkańców bloków socjalnych, w którym
wzięło udział ok.30 osób.
Wycieczki:
- w dniu 28 czerwca 2018 roku do Lasu Kapturskiego w Radomiu dla 22 dzieci z osiedli Glinice, Długojów
i Dzierzków;
- w dniu 6 lipca 2018 roku Rajd pieszy dla dzieci z osiedla bloków socjalnych przy ul. M.Gajl, uczestniczyło 18
dzieci;
- w dniu 2 sierpnia 2018 roku do Centrum Rozrywki - Kraina Marzeń dla 10 dzieci z osiedli Idalin, Glinice, Długojów,
Dzierzków.
Gry i zabawy ruchowe, zajęcia integracyjne:
- w dniu 26 czerwca 2018 roku gry i zabawy sportowe na placu przed Zespołem Pracy Socjalnej nr 9 ul. Kalińska
dla dzieci z osiedli Glinice, Długojów, Dzierzków. W spotkaniu brało udział 25 dzieci;
- w okresie od 4 lipca do 22 sierpnia 2018 roku ”Wesołe środy” na placu przy świetlicy „Kocur” ul. Wośnicka
32 A dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z osiedla Wośniki. Każdorazowo w spotkaniu brało udział
średnio 30 dzieci;
- w okresie od 6 lipca do 24 sierpnia 2018 roku ”Wesołe piątki” na placu zabaw w parku przy ul. Jaracza
i Kościuszki dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym osiedla Planty Każdorazowo w spotkaniu brało udział
średnio 30 dzieci;
- w okresie od 6 lipca 2018 roku do 24 sierpnia 2018 roku „Kocykowe miasteczko” dla dzieci zamieszkujących
w blokach socjalnych przy ul. Mroza i Wernera. Każdorazowo w spotkaniu brało udział średnio 25 dzieci;
- w okresie od 11 lipca do 13 lipca 2018 roku projekt socjalny „Wakacje w mieście” dla dzieci z osiedla Potok i XVlecia. Każdorazowo w spotkaniu brało udział średnio 10 dzieci;
- w dniu 11 lipca 2018 roku ognisko integracyjne dla dzieci ze świetlicy Pod Dobrym Aniołem oraz dzieci z osiedla
Michałów. Uczestniczyło 15 dzieci;
- w okresie od 13 lipca do 27 lipca 2018 roku „gry i zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu” na placu zabaw przy
ul. Żeromskiego 76/82 dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat z dzielnicy Śródmieście. Każdorazowo w spotkaniu brało
udział średnio 15 dzieci;
- w okresie od 13 lipca do 24 lipca 2018 roku „gry i zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu” na placu zabaw przy
ul. M. Gajl . Każdorazowo w spotkaniu brało udział średnio 20 dzieci;
- w okresie od 16 lipca do 20 lipca 2018 roku projekt socjalny „Nie siedź w domu” dla dzieci z osiedla Potok i XVlecia. Każdorazowo w spotkaniu brało udział średnio 10 dzieci;
- w dniu 19 lipca 2018 roku projekt socjalny „Mobilne planetarium” dla dzieci z osiedla Potok i Śródmieścia.
W spotkaniu brało udział 30 dzieci;
- w okresie od 31 lipca do 14 sierpnia 2018 roku „gry i zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu” na placu zabaw
dla dzieci z osiedla Gołębiów I. Każdorazowo w spotkaniu brało udział średnio 20 dzieci;
- w dniu 2 sierpnia 2018 rywalizacja sportowa dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia na placu zabaw przy ul.
Żeromskiego 76/82 w którym uczestniczyło 20 osób(12 dzieci i 8 rodziców);
- w dniu 2 sierpnia 2018 roku turniej piłkarski „Dzielnicówka 2018” na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej
nr 22 ul. Krucza 2/10, dla 80 dzieci;
- w dniu 9 sierpnia 2018 roku warsztaty muzyczne w Klubie Środowiskowym przy ul. K. Mroza 7/9, uczestniczyło 15
dzieci;
- w dniu 20 sierpnia 2018 roku wyjście na warsztaty majsterkowania w markecie budowlanym Castorama,
skierowane do dzieci z osiedla Michałów, uczestniczyło 15 dzieci;
- w okresie od 20 sierpnia do 23 sierpnia 2018 roku projekt socjalny „Zwiedzamy Radom” dla dzieci z osiedla Potok
i XV-lecia. Każdorazowo w spotkaniu brało udział średnio 8 dzieci;
- w dniu 21 sierpnia 2018 roku warsztaty kulinarne w Klubie Środowiskowym przy ul. K. Mroza 7/9, uczestniczyło
25 dzieci;
- w dniu 24 sierpnia 2018 roku wyjście na warsztaty majsterkowania w markecie budowlanym Castorama,
skierowane do dzieci z osiedla Michałów, uczestniczyło 15 dzieci;
- w dniu 28 sierpnia 2018 roku warsztaty kulinarne w Klubie Środowiskowym przy ul. K. Mroza 7/9, uczestniczyło
25 dzieci;
- w dniu 29 sierpnia 2018 roku ognisko integracyjne dla dzieci ze świetlicy Pod Dobrym Aniołem oraz dzieci
z osiedla Michałów. Uczestniczyło 15 dzieci;
- w dniu 30 sierpnia 2018 roku konkurs plastyczny na zakończenie wakacji dla dzieci ze Śródmieścia, plac przy
Słonecznym Domu ul. Dzierzkowska 9;uczestniczyło 20 dzieci;
- w dniu 31 sierpnia 2018 roku grill na placu przy Zespole Pracy Socjalnej Nr 3 przy ul. Dzierzkowskiej 9 dla 20
dzieci z dzielnicy Śródmieście.
Ponadto MOPS poinformował, że przez okres wakacji swoją działalność prowadziło Centrum Wolanowska,
która prowadziła zajęcia dla dzieci i młodzieży.
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Nad bezpieczeństwem uczestników imprez czuwali pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, rodzice dzieci i młodzieży, wolontariusze, Policja oraz Straż Miejska. Dzieci biorące udział
w wycieczkach oraz w turnieju piłkarskim były objęte ubezpieczeniem oraz miały zapewnioną pomoc medyczną.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia zrealizowała wszystkie punkty planu rocznego na
2018r. Materiały źródłowe dotyczące wykonania poszczególnych zadań znajdują się w dokumentacji
prowadzonej przez komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Radomiu - Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony.
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