
UCHWAŁA NR XXXIV/301/2020
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia 
za 2019 rok

Na podstawie art.38b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz.511,1571) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 
2019 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 XXXIV/301/2020

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27 stycznia 2020 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA RADOMIA ZA 2019 ROK

Na spotkaniu w dniu 8 stycznia 2020 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku rozpoczęła pracę od 
omówienia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2019 rok.

Następnie przyjęto Plan Pracy na 2020 rok z kwartalnym podziałem zadań.

Realizacja Planu Pracy za 2019 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 uchwalonego na 2019 rok, na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem obywateli 
i ochronę porządku publicznego zabezpieczone zostały n/w środki:

a) Utrzymanie Straży Miejskiej - 5 600 000 zł, w tym gospodarka odpadami 669 949 zł. 
b) Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 19 389 945 zł.
c) Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony - 168 500 zł w tym:
- Zadania z zakresu obrony cywilnej - 17 860 zł.
- Zarządzanie kryzysowe - 23 640 zł. 
- Monitoring ulic - 127 000 zł.
e) Rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 2 955 000 zł.

2. Kierownik Referatu Monitoringu i Ochrony Miasta przedstawił analizę monitoringu miejskiego w Radomiu. 
Jak wynika z analizy w 2018 roku ogółem pracownicy monitoringu zgłosili 4870 interwencji z tego 310 interwencji 
skierowano do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu a 4560 interwencji do Straży Miejskiej w Radomiu. Ujawniono 
i zatrzymano 27 sprawców na gorącym uczynku przestępstwa. Ujawniono i zatrzymano 2706 sprawców na 
gorącym uczynku wykroczenia. Ponadto pracownicy monitoringu przekazali 2136 informacji z prośbą o interwencję 
do służb porządkowych w tym między innymi: 315 razy wezwano pogotowie ratunkowe, 2 razy wezwano Straż 
Pożarną, 430 razy udzielono pomocy osobom nietrzeźwym,80 razy zgłoszono awarię oświetlenia ulicznego, 1306 
razy udzielono pomocy osobom leżącym. Do najbardziej zagrożonych monitorowanych miejsc pod kątem 
zaistniałych zdarzeń między innymi należą: Plac Dworcowy 400 zdarzeń, skrzyżowanie ulic: Struga/25 Czerwca 
300 zdarzeń, skrzyżowanie ulic: Żeromskiego/Traugutta 263 zdarzeń, skrzyżowanie ulic: Struga/Niedziałkowskiego 
218 zdarzeń.

3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przyjęła sprawozdanie z planowanych i podjętych 
działań przez Komisję w zakresie problematyki „Bezpieczne ferie 2019" - Sprawozdanie z realizacji konkretnych 
działań w zakresie tematyki bezpiecznych ferii zostało przesłane do Wojewody Mazowieckiego - Załącznik nr 1 do 
ww. Sprawozdania.

4. W sprawach różnych zostały poruszone n/w problemy:

Powołano grupę inicjatywną spośród członków Komisji Bezpieczeństwa do opracowania Powiatowego 
Programu Zapobiegania Przestępczości Oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na 
lata 2019-2023.

 Wnioski:

1. Wszystkie podmioty realizujące problematykę „Bezpiecznych Ferii 2019" podczas ferii zimowych w 2019 
roku w terminie do 31 stycznia 2019 roku przedstawiły pisemne sprawozdanie z realizacji konkretnych 
działań w tym temacie i przesłały go do Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Urzędu Miejskiego w Radomiu, w wersji papierowej i na e-mail sbm@umradom.pl. Na podstawie sprawozdań 
tych instytucji, realizujących powyższą problematykę zostało opracowane sprawozdanie zbiorcze 
i przesłane do wiadomości Wojewody Mazowieckiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego MUW w Warszawie. Ponadto sprawozdanie to stanowi Załącznik nr 1 do Sprawozdania 
z działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2019 rok.

2. Referat Ochrony i Monitoringu Miasta WBZKiO Urzędu Miejskiego w Radomiu „Analizę pracy 
monitoringu miejskiego za 2018 rok” przesłał 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. Powołana z członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia czteroosobowa grupa 
inicjatywna przygotowała w terminie do 15 kwietnia 2019 roku projekt Powiatowego Programu 
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 
2019-2023, który po zatwierdzeniu go przez ww. Komisję został wprowadzony pod obrady sesji Rady 
Miejskiej w Radomiu, a następnie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego.
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II.   ZADANIA II KWARTAŁU:

1. Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu 
Miejskiego w Radomiu omówił funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radomiu. 
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radomiu powstało w 2015 roku. Organem właściwym w sprawach 
zarządzania kryzysowego na terenie gminy miasta Radomia jest Prezydent Miasta, który zapewnia na obszarze 
gminy (miasta) realizację następujących zadań m.in.: całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu 
zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 
przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności; współdziałanie z centrami zarządzania 
kryzysowego organów administracji publicznej; nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania 
oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności; współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; zapewnienie 
funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym planowanie i dokumentowanie jego działań, 
a także wykonywanie zadań związanych z usuwaniem skutków zagrożeń oraz przekazywanie do środków 
masowego przekazu komunikatów i ostrzeżeń związanych z działalnością w celu zapobieżenia zagrożeniom 
i skutkom, organizacja ochrony i koordynacja pomocy dla osób doraźnie ewakuowanych. W 2019 roku MCZK 
współuczestniczyło wyjazdowo w 8 zdarzeniach na terenie miasta Radomia udokumentowanych notatkami 
służbowymi.

2. Dyrektor Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Radomiu poinformowała, że za zabezpieczenie 
imprezy i w czasie jej trwania odpowiada organizator. Zabezpieczenie dotyczy przede wszystkim zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom w niej uczestniczącym oraz zapewnienia ochrony porządku publicznego. W celu 
zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia imprezy masowej organizator korzysta z usług odpowiednich firm 
ochroniarskich. W obecnym sezonie wiosennym została wydana 1 decyzja zezwalająca na organizację cyklu 
imprez masowych, sportowych organizowanych przez Radomiak Sp.zo.o na stadionie MOSIR. Do dnia 
dzisiejszego zostały rozegrane 2 mecze piłki nożnej (zakwalifikowane do imprez masowych podwyższonego 
ryzyka). Pierwszym był mecz pomiędzy Radomiak Radom a Stal Stalowa Wola, który odbył się w dniu 23-03-2019 
roku, drugim był mecz Radomiak Radom a Elana Toruń rozegrany w dniu 20-04-2019 roku. Na obu meczach był 
obecny pracownik ww. Wydziału. 

Naczelnik Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu poinformował zebranych, że w okresie od 
01.01.2019 roku do 07.05.2019 roku Komenda Miejska Policji w Radomiu dokonała zabezpieczenia 33 imprez 
masowych w tym:

- masowych imprez sportowych z wyłączeniem piłki nożnej - 28;
- meczy piłki nożnej - 5; w tym, mecz piłki nożnej o podwyższonym ryzyku - 2;
- meczy piłki siatkowej – Cerrad Czarni - 10;
- meczy piłki koszykowej Hydro Truck - 9;
- meczy piłki siatkowej E. Leclerc - 7;
- masowych imprez rozrywkowo-artystycznych - 2; 

Do zabezpieczenia imprez masowych w 2018 roku zostało zaangażowanych ogółem 3567 policjantów, którzy 
dokonali 174 zabezpieczeń. Z ww. ogólnej liczby imprez 94 imprezy były imprezami masowymi, w tym 
3 podwyższonego ryzyka. Ponadto na terenie działania KMP w Radomiu w omawianym okresie zabezpieczono 
46 zgromadzeń publicznych do których zaangażowano 847 policjantów. Największe zagrożenie pod względem 
bezpieczeństwa nadal stwarzają mecze piłkarskie z udziałem drużyny Radomiaka Radom, w których do 
zabezpieczenia jest najwięcej kierowanych sił i środków.

W 2019 roku odnotowano 2 incydenty związane z organizacją meczów:

- w dniu 09.03.2019 r. podczas meczu Radomiaka Radom z Rozwojem Katowice radomscy kibice po rozłożeniu 
wywiesili baner, na którym umieszczono treści obraźliwe oraz groźby karalne pod adresem Pana Saczywko. 
W związku z ww. zdarzeniem przyjęto zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oraz 1 osobie 
postawiono zarzut wypowiadania gróźb karalnych.
- podczas meczu pomiędzy drużynami Radomiak Radom – Elana Toruń w dniu 20.04.2019 roku radomscy kibice 
w I połowie spotkania rozłożyli tzw. sektorówkę, a następnie odpalili 15 rac koloru czerwonego oraz świece dymne 
koloru zielonego i białego. 

Komendant Straży Miejskiej w Radomiu poinformował, że Straż Miejska w Radomiu uczestniczy 
w praktycznie 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 rozgrywany jest dany mecz. Strażnicy w trakcie patrolu 
zwracają szczególną uwagę na zakłócenia ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu, 
zanieczyszczanie miejsc użyteczności publicznej oraz szczególne naruszenia przepisów ruchu drogowego, 
m. in. blokowanie bram, wjazdów i wyjazdów z nieruchomości, parkowanie dla miejsc przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych.

3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przyjęła sprawozdanie z planowanych i podjętych 
działań przez Komisję w zakresie problematyki „Bezpieczne Wakacje 2019". Sprawozdanie z realizacji konkretnych 
zadań zostało przesłane do wiadomości Wojewody Mazowieckiego - Załącznik nr 2 do ww. sprawozdania.
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4. Informację Komendy Miejskiej Policji w Radomiu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
miasta Radomia za 2018 rok przedstawił Naczelnik Prewencji. W 2018 roku na terenie miasta Radomia wszczęto 
6320 postępowania o przestępstwa, co oznacza wzrost o 1547 w stosunku do 2017 roku. Ustalono 3500 osób 
podejrzanych o popełnienie przestępstwa (miasto 2465, powiat 1035), tymczasowo aresztowano 82 sprawców na 
gorącym uczynku zatrzymano 712 sprawców przestępstwa  oraz ustalono 84 nieletnich sprawców czynów 
karalnych. Na terenie działania KMP w Radomiu w 2018 roku wszczęto 2231, zaś w 2017 roku 1940 postępowań 
o przestępstwa zaliczane do kategorii najbardziej uciążliwych społecznie tj. o 291 mniej niż w 2017 roku. Na terenie 
miasta Radomia w 2018 roku wszczęto 1751, zaś w 2017 roku 1587 postępowań o przestępstwa zaliczane do 
kategorii najbardziej uciążliwych społecznie tj. o 164 więcej przestępstw niż w 2017 roku. Wskaźnik wykrywalności 
sprawców przestępstw w 7 najbardziej uciążliwych społecznie kategoriach: (rozbój-kradzież rozbójnicza 
i wymuszenie rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, kradzież poprzez włamanie do 
samochodu, bójka lub pobicie, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu) na terenie KMP w Radomiu wynosi 
40,8% i jest wyższy niż w 2017 roku o 2,2%. W 2018 roku na terenie miasta Radomia stwierdzono 2881 zdarzeń 
drogowych tj. o 104 więcej niż w 2017r., zatrzymano 190 nietrzeźwych kierujących tj. o 91 mniej niż w 2017r. 
Ogółem w 2018 roku przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji policjanci Wydziału Ruchu drogowego 
KMP w Radomiu nałożyli 21897 mandatów karnych. Przeprowadzono 125 679 badań kierujących na zawartość 
alkoholu, zatrzymano 1365 dowodów rejestracyjnych oraz zatrzymano 471 praw jazdy. W 2018 roku na terenie 
miasta Radomia stwierdzono 174 przestępstw narkotykowych tj. o 16 mniej niż w analogicznym okresie. W ramach 
czynności prowadzonych razem z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, a zmierzających do ograniczenia 
zjawiska wprowadzania dopalaczy przeprowadzili 30 kontroli 2 sklepów na terenie miasta, w wyniku których 
zabezpieczono 51 szt. środków psychoaktywnych. Nieletni sprawcy czynów karalnych to głównie uczniowie szkół 
gimnazjalnych głównie w wieku 14-16 lat, osoby sprawiające problemy wychowawcze w szkole i w miejscu 
zamieszkania oraz z rodzin dysfunkcyjnych. W 2018 roku na terenie miasta Radomia przeprowadzono 4351 
interwencje domowe, w tym 1304 interwencji dotyczących przemocy w rodzinie.

5. Informacja Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Radomia za 
2018 rok. W 2018 roku do Straży Miejskiej wpłynęło 19247 interwencji od mieszkańców miasta Radomia m.in.:

- interwencje dotyczące spożywanie alkoholu – 1461;
- interwencje dotyczące zakłócania ładu i porządku publicznego – 1628;
- interwencje dotyczące dewastacji i niszczenie mienia – 116;
- interwencje dotyczące zwierząt – 1948;
- interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania – 3511;
- holowanie – 66;
- blokady – 836;
- interwencje dotyczące ochrony środowiska – 2053; w tym
- wypalanie nieczystości – 759;
- nieporządek – 428;
- niszczenie zieleni – 391;
- interwencje dotyczące awarii technicznych – 945;
- kradzież – 21;
- pobicie i rozbój – 71;
- rower miejski – 415;
- sprawcy przestępstw – 33;
- zabezpieczenie miejsca zdarzenia – 215;
- asysta/potwierdzenie danych – 465;
- handel – 43;
- nietrzeźwy – 105;
- udzielenie pomocy – 186;

6. Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu za 2018 rok. W 2018 roku strażacy 
jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Radomia i powiatu radomskiego interweniowali łącznie 4187 
razy, to jest o 260 zdarzeń mniej niż w 2017 roku. Zbiorcze zestawienie ilości zdarzeń z udziałem jednostek 
ochrony przeciwpożarowej przedstawia tabela poniżej.

Liczba zdarzeń w 2018 r. w rozbiciu na miasto Radom i powiat radomski.

Powiat/Gmina Pożary Miejscowe 
zagrożenia Alarmy Fałszywe Razem zdarzenia

miasto Radom 617 1329 349 2295

powiat radomski 796 977 119 1892

KM PSP Radom 1413 2306 468 4187
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W 2018 r. na terenie działania radomskiej komendy powstało 1413 pożary. Ponad 36% z tej liczby 511 
zdarzeń to pożary zakwalifikowane do grupy „inne obiekty”, do której zaliczają się m.in. pożary: łąk i nieużytków, 
śmietników, zsypów, altanek.

Kolejne grupy obiektów, w których powstały pożary to:

- uprawy, rolnictwo – 331 pożarów,
- budynki mieszkalne – 271 pożarów,
- środki transportu – 119 pożarów,
- lasy – 119 pożarów.

Na terenie miasta Radomia i powiatu radomskiego wystąpiło 2206 miejscowych zagrożeń. Największy udział 
procentowy w miejscowych zagrożeniach, zajmuje grupa w klasyfikacji rodzajowej –„inne obiekty” (848 
zdarzenia), pozostałe grupy to: środki transportu – 682 zdarzeń, obiekty mieszkalne – 621 zdarzenia oraz 
obiekty użyteczności publicznej – 90 zdarzenia.

Największą liczbę pożarów stanowią pożary powstałe w wyniku:

- podpalenia (m.in. traw, lasów, śmietników i opuszczonych budynków) – 844 zdarzenia,
- nieustalone 138 zdarzeń,
- nieostrożność osób dorosłych 74 zdarzeń,
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych 62 zdarzenia, 
- wady środków transportu 60 zdarzeń,
- wady urządzeń i instalacji elektrycznej 58 zdarzeń.

Przyczynami powstania miejscowych zagrożeń, jakie miały miejsce w 2018 r., do których niezbędna była 
interwencja sił i środków KM PSP w Radomiu było:

- niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (730 zdarzeń),
- inne przyczyny (440 zdarzeń),
- huragany, silne wiatry (326 zdarzenia),
- gwałtowne opady atmosferyczne (187 zdarzeń),
- nieustalone (149 zdarzeń),
- wady środków transportu (118 zdarzenia),
- nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie (100 zdarzeń). 

7. W tym punkcie został omówiony projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023. Wszystkie podmioty drogą 
elektroniczną otrzymały wersję ostateczną ww. programu i wszyscy zagłosowali za jego przyjęciem. Ww. program 
zostanie wprowadzony na sesję Rady Miejskiej w Radomiu celem zatwierdzenia i dalszej jego realizacji, 
a następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego. Po uchwaleniu programu wszystkie 
podmioty, które zdecydują się do niego przystąpić zobowiązane zostaną do składania corocznego sprawozdania 
z jego realizacji.

Wnioski:

1. Wniosek Komendy Miejskiej Policji w Radomiu do organizatorów imprez o każdorazowe wystąpienie 
z wnioskiem dotyczącym wydania „zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny” podczas 
odbywających się imprez masowych - stadion MOSIR przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu. Zezwolenie takie 
pozwoli na wyłączenie części drogi i przeznaczenie jej jako parking dla pojazdów kibiców - uczestników 
imprezy.

2. Wszystkie podmioty realizujące problematykę „Bezpiecznych Wakacji 2019” w terminie do 5 września 
2019 roku przedstawiły pisemne sprawozdanie z realizacji działań w tym temacie i przesłały 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 zostało opracowane sprawozdanie zbiorcze (stanowiące załącznik nr 2 do ww. 
sprawozdania) i przesłane do wiadomości Wojewody Mazowieckiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. 

III. ZADANIA III KWARTAŁU:

1. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia monitoruje wdrażanie Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na lata 2016-
2020. Ponadto w dniach 25-29 marca 2019 roku zrealizowano kampanie społeczną „Niebieski Tydzień” podczas, 
której prowadzona była szeroka edukacja w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 
W I półroczu 2019 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia wpłynęło 316 formularzy 
„Niebieska Karta” z czego:

- 315 procedur zostało skierowanych do stałych grup roboczych i 1 procedura została odesłana do właściwego 
miejsca działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Spośród w/w procedur „Niebieskiej Karty”;
- 49 formularzy Kart A przekazano do wykorzystania w działaniach podejmowanych w rodzinie w ramach już 
funkcjonującej grupy roboczej;
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- w 36 przypadkach została po raz kolejny wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” w rodzinie mimo zakończonego 
postępowania;
- 11 procedur dotyczyło przemocy wobec dzieci a 29 przypadkach także dzieci obok osób dorosłych;
- w 13 przypadkach procedur „Niebieskiej Karty” dotyczyło osób starszych powyżej 67 roku życia.
Podmiotami wszczynającymi procedurę: ”Niebieskiej Karty były:
- Policja-278.
- Jednostki organizacyjne Pomocy Społecznej-26.
- Ochrona zdrowia-2.
- Oświata-10.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w I półroczu obok działań związanych z „Bezpiecznymi 
Feriami 2019 i "Bezpiecznymi Wakacjami 2019” przeprowadził następujące działania:

Centrum Aktywności Lokalnej – 18 zespołów:

- dla osiedla XV-Lecie,
- dla osiedla Nad Potokiem,
- dla osiedla Śródmieście,
- dla osiedla Gołębiów I,
- dla dzielnicy Stara i Nowa Wola Gołębiowska, Rajec i M. Gajl,
- dla osiedla Planty,
- dla osiedla Wośniki,
- dla osiedla Gołębiów II i Akademickiego,
- dla osiedla Michałów,
- dla osiedla Kaptur,
- dla osiedla Obozisko,
- dla Miasta Kazimierzowskiego,
- dla osiedla Ustronie,
- dla osiedli Godów, Malczew,
- dla osiedla Zamłynie,
- dla osiedla Glinice, Dzierzków, Janiszpol, Idalin, Długojów, Malenice,
- dla osiedla Południe,
- dla osiedla Borki.

Grupy Wsparcia – 10 grup łącznie dla 89 osób:

- wsparcie indywidualne dla samotnej osoby w postaci gorącego posiłku 1 raz dziennie,
- wsparcie psychologiczne „Klinika Dobrego słuchania” ,
- dla osób niepełnosprawnych „Aktywni w Domu Pomocy Społecznej”,
- dla seniorów mieszkańców bloków socjalnych przy ul. Marii Gajl w formie paczek żywnościowych, 
- dla zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 40 do 65 lat „Stop marginalizacji osób niepełnosprawnych 
i długotrwale chorych”,
- dla wielodzietnych rodzin w formie paczek żywnościowych „Wesołe Święta”,
- dla rodzin niepełnych w formie paczek żywnościowych”Radosne Święta”,
- dla osób mających zdolności manualne "Splot Artystyczny ludzi kreatywnych",
- dla seniorów „Druga młodość 60+”,
- dla kobiet bezrobotnych "Aktywni w grupie".

Grupy Edukacyjne – 17 grup łącznie dla 245 osób:

- dla dzieci w wieku szkolnym „Ferie bez nudy", 
- dla dzieci w wieku szkolnym „Wesołe ferie” ,
- dla osób nadużywających alkoholu „Mam świadomość, mam wybór”,
- dla rodziców wychowujących dzieci w wieku szkolnym „Warsztaty kompetencji wychowawczych”,
- dla rodziców dzieci zagrożonych problemem uzależnienia od narkotyków i substancji psychoaktywnych 
„Edukacja, profilaktyka, świadomość”,
- dla dzieci w wieku szkolnym nauka gry w tenisa ziemnego „W zdrowym ciele - zdrowy duch”, 
- dla kobiet wychowujących dzieci „Warsztaty kulinarne - Mama gotuje smacznie i zdrowo”, 
- dla kobiet w wieku od 35 do 55 lat dotycząca profilaktyki zdrowia „Zdążyć przed karetką”,
- dla seniorów „Akademia Aktywnego Seniora”,
- dla osób bezrobotnych w wieku od 20 do 45 lat,
- dla rodziców wychowujących dzieci w wieku szkolnym na temat współczesnych zagrożeń dotyczących dzieci,
- dla rodziców wychowujących dzieci w zakresie podwyższenia ich kompetencji wychowawczych,
- dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat "Wakacje z mamą i tatą",
- dla seniorów "Zdrowy, świadomy i bezpieczny senior",
- dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym "Warsztaty wychowawcze dla rodziców i dzieci",
- dla osób w wieku od 15 do 18 lat "Startujemy-mój wybór drogi zawodowej",
- dla dziadków, rodziców i dzieci "Pokolenia".

Punkty Konsultacyjne – 47 punktów z porad których łącznie skorzystało 928 osób:

- 10 punktów informacyjnych dla rodzin z problemem alkoholowym,
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- 14 punktów dla rodziców i opiekunów oraz wychowawców w PSP nr 4, 5, 6, 9, 11, 19, 23, 31, 34, w Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących i w V LO,
- 12 punktów informacyjno - konsultacyjnych i prasowych dla osób bezrobotnych
- punkt konsultacyjny Al-Alon z zakresu poradnictwa socjoterapeutycznego, „Wyjdź z cienia”,
- punkt informacyjny dla osób przebywających w Areszcie Śledczym w Radomiu,
- punkt informacyjno - konsultacyjny dla mieszkańców osiedla Obozisko „Bezpieczne Miasto”.

Działania Akcyjne: 

- Zabawy choinkowe, noworoczne i karnawałowe – 13 zabaw łącznie dla 753 dzieci między innymi takie jak:
- zabawa choinkowa dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat z osiedla XV-lecia, Śródmieścia i Nad Potokiem w Klubie 
„Kwadrat”, 
- zabawa choinkowa dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat z osiedla XV-lecia i Śródmieścia w LO im. St. Staszica, 
- integracyjna zabawa noworoczna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Zespołu Szkół Specjalnych 
i Placówek Oświatowych oraz dzieci z osiedla Śródmieście w V LO im. T. Traugutta,
- zabawa noworoczna dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat z osiedla Śródmieście w MDK ul. Słowackiego, 
- zabawa karnawałowa dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola w wieku od 3 do 5 lat w PP Nr 4,
- zabawa karnawałowa dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat z bloków socjalnych z M. Gajl, Starej i Nowej Woli, 
Gołębiowskiej oraz Rajca w PSP Nr 19.
- Festyny rodzinne – 24 festynów dla 7370 osób między innymi takie jak:
- festyn rodzinny „Szkoła i Rodzina” dla dzieci i rodziców z PSP Nr 33,
- festyn rodzinny „Dla mamy i taty” dla mieszkańców osiedla XV-lecia,
- festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla Nad Potokiem,
- festyn integracyjny dla mieszkańców osiedla Śródmieście na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 
”Słoneczny Dom” i Środowiskowego Domu Samopomocy,
- festyn rodzinny dla mieszkańców DPS i ich rodzin przy ul. Holszańskiej,
- festyn rodzinny „Żyjmy zdrowo i wesoło” dla mieszkańców osiedla Gołębiów,
- festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla Śródmieście przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny 
Dom”,
- festyn rodzinny przy Parafii Miłosierdzia Bożego dla lokalnej społeczności.
- Pikniki – 7 dla 2954 osób:
- „Piknik Country” dla mieszkańców z osiedla Gołębiów II i Akademickiego,
- piknik rodzinny „Powitanie lata” dla mieszkańców Miasta Kazimierzowskiego,
- piknik rodzinny w Starym Ogrodzie dla dzieci w wieku od 6 do 12 i ich rodziców,
- piknik rodzinny w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dla mieszkańców Radomia.

3. Przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Radomiu poinformował, że Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. został przyjęty Uchwałą nr IV/51/2018 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 11 grudnia 2018r. Celem programu jest zapobieganie powstawaniu problemów 
alkoholowych na terenie miasta Radomia i próba rozwiązania problemów alkoholowych poprzez:

- Intensyfikację podejmowanych działań na rzecz propagowania trzeźwego stylu życia.
- Tworzenie warunków w rozwoju społeczności osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem, zapewnienie 
ciągłości usług zdrowotnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, utrwalanie postaw abstynenckich wśród 
dzieci i młodzieży.
- Zmniejszenie skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania alkoholu przez propagowanie 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

W 2019r. ogłoszono konkursy ofert na następujące zadania:

Działania skierowane do dzieci i młodzieży:

- Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii – 
dofinansowanie 60.000 zł. 
- Prowadzenie zajęć środowiskowych dla dzieci i młodzieży –dofinansowanie 40.000 zł.
- Prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – dofinansowanie 58.000 zł. 
- Prowadzenie programu korekcyjnego dla młodzieży upijającej się –dofinansowanie 10.000 zł. 
- Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami – dofinansowanie kwotą 
450.000 zł.
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia– finansowanie kwotą 220.000 zł.

Działania skierowane do osób dorosłych:

- Prowadzenie samodzielnej kompleksowej terapii pogłębionej dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
realizowanej w trybie ambulatoryjnym i szpitalnym, która nie jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia – finansowanie 250.000 zł. 
- Prowadzenie Klubu abstynentów – dofinansowanie 77.000 zł. 
- Prowadzenie telefonu zaufania – dofinansowanie 15.000 zł. 
- Prowadzenie programu dla Dorosłych Dzieci Alkoholików–dofinansowanie 10.000 zł. 
- Działania edukacyjne skierowane do kierowców i kandydatów na kierowców – dofinansowanie kwotą 10.000 zł. 
- Działania edukacyjne z profilaktyki uzależnień skierowane do seniorów – finansowanie kwotą 195.000 zł.
- Piknik Zdrowia – dofinansowanie kwotą 30.000 zł.
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Działania na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie:

1. Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej – finansowanie 185.000 zł. 

- Realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 
finansowanie kwotą 18.000 zł, w tym środki od Wojewody Mazowieckiego kwota 16.920 zł.
- Realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie - finansowanie 
kwotą 9.000 zł, w tym środki od Wojewody Mazowieckiego kwota 8.460 zł.

Działania na rzecz osób bezdomnych z problemem alkoholowym:

- Działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet  – dofinansowanie 120.000zł. 
- Działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn – dofinansowanie 50.000 zł.
- Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu w 2019r - 
dofinansowano kwotą 60.000 zł. 
- Zapewnienie gorącego posiłku osobom niebędącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom 
dotkniętym problemem alkoholowym z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności– 
dofinansowanie 170.000 zł. 

4. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego realizuje umowy na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej 
poprzez:

a) Ratownictwo medyczne.
b) Nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
c) Pomoc doraźna i transport sanitarny.

W ramach ratownictwa medycznego Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego realizuje świadczenia na 
obszarze powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, 
szydłowieckiego, zwoleńskiego, grodziskiego, żyrardowskiego i warszawskiego zachodniego. W I półroczu 
2019 roku RSPR zrealizowała 42 413 wyjazdów w celu ratowania życia ludzkiego. Największe obciążenie 
wyjazdami odnotowywane jest dla zespołów stacjonujących w Radomiu, które średnio udzielały pomocy 12 razy 
na dobę. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego
w I półroczu 2019 roku wykonała 19 536 świadczeń ambulatoryjnych, osobom które zgłosiły się po udzielenie 
pomocy. W ramach pomocy doraźnej i transportu sanitarnego RSPR wykonała 65 transportów noworodków, do 
szpitali oraz wykonała 473 transporty medyczne w tym 471 transportów na zlecenie podmiotów leczniczych. 
Ponadto RSPR wykonała 70 zabezpieczeń medycznych podczas różnego rodzaju imprez i zgromadzeń. 
Ogółem w ww. okresie RSPR wykonała 62 557 świadczeń zdrowotnych.

Wnioski:

1. W celu ograniczenia dewastacji mienia w nowo wybudowanym Parku „Michałów” przez osoby 
nadużywające alkoholu, zostanie zwołany Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Radomiu, który 
w trybie pilnym rozważy zasadność i możliwość ograniczenia nocnych punktów sprzedaży alkoholu oraz 
wypracuje sposoby ograniczenia dewastacji mienia ww. Parku.

IV.   ZADANIA IV KWARTAŁU:

1. Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu poinformował, że MZDiK w 2019 
roku zrealizowało następujące przedsięwzięcia dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

- Bariery U-12a ustawiono na następujących ulicach: Sienkiewicza/Wyszyńskiego, Grzecznarowskiego/Śląska 
(przy Galerii „Feniks”), Przytyczka -Wapienna, Żółkiewskiego.
- Kielecka - Wośnicka – Hodowlana- Aktualizacja programu oraz wymiana urządzeń sygnalizacji świetlnej.
- Montaż progów zwalniających na ulicach: Perzanowska-sięgacz wraz z ustawieniem strefy ograniczonej 
prędkości do 30km/h (znaki B-43,B-44), Jarzynowa, Esperanto wraz z ustawieniem strefy ograniczonej prędkości 
do 30km/h. Prażmowskiego/trasa N-S, Radostowska, Żyzna, Na Stoku, Szczęśliwa.
- Montaż żółtych płytek z wybrzuszeniami przy przejściach dla pieszych na ulicach: Przytycka, Wapienna.
- na osiedlu Wacyn wyznaczono strefy ograniczonej prędkości do 30km/h znakami B-43,B44 oraz wyznaczone 
zostały strefy ruchu znakami D-52,D-53.
- Nowe przejścia dla pieszych wyznaczono na następujących ulicach: Ochorowicza/Gołębiowska, Główna Planowa 
(2 przejścia), Planty/Broni (2 przejścia), Planty/Jaracza (2 przejścia), Starokrakowska, Żółkiewskiego (zmiana 
lokalizacji przejścia wraz z montażem znaków aktywnych D-6), Parkowa (2 przejścia).
- Słowackiego – Nowogrodzka, Słowackiego -Giserska- dodanie przejazdu rowerowego.
- ul. Marywilska, Pucka, Gdyńska, Tkacka – ustawienie strefy ruchu za pomocą znaków D-52,D-53.
- Ustawiono lustro U-18 na ul. Michalczewskiego/Kuronia.
- Ustawiono słupki blokujące U-12c na następujących ulicach: Młodzianowska/Limanowskiego, 
Lipskiego/Odlewnicza, Skaryszewska/Reymonta, Jaracza, Kościuszki 5, Michalczewskiego/Kuronia-Rondo, 
Wyścigowa (Market „Groszek”), Holszańskiej, Wiejska/Kuronia, Przytycka-Wapienna, Żółkiewskiego.
- Wernera – „MiniMal”- Zmiana harmonogramu pracy sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa 
pieszych.
- Wybudowano drogi dla rowerów i ciągów pieszo-jezdnych na następujących ulicach: Wiejska/Kuronia, 
Prażmowskiego -Trasa N-S, Słowackiego(wiadukt), Żółkiewskiego.
- Wyniesione przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe wybudowano na następujących ulicach:
- Żółkiewskiego.
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- Zbrowskiego – Kolberga- Wykonanie dokumentacji na wymianę programu oraz urządzeń sygnalizacji świetlnej.
- Zbrowskiego – Struga - Zmiana programu oraz wymiana urządzeń sygnalizacji świetlnej.
- Zbrowskiego - Żeromskiego – Szklana- Zmiana programu oraz wymiana urządzeń sygnalizacji świetlnej.
- Znaki ograniczające prędkość do 30km/h ustawiono na ul. Lotniczej.
- Znaki ograniczające prędkość do 40km/h ustawiono na ul. Limanowskiego/Tytoniowa.
- Znaki pionowe ostrzegawcze A-30 z tabliczką „Piesi” ustawiono na ulicach: Wiejska, Lotnicza.
- Żeromskiego/Plac Konstytucji 3 Maja- montaż 2szt. automatycznych słupków blokujących.
- Budowa i przebudowa chodników dla pieszych: Trasa N-S, Żółkiewskiego, Mleczna (sięgacz), Przytycka-
Wapienna.
- Montaż barier energochłonnych- Słowackiego (wiadukt).

2. Informacja Straży Miejskiej w Radomiu na temat pracy Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. Zgodnie z Zarządzeniem Komendanta SM w okresie III kwartałów 2019 roku odbyło się 5 posiedzeń 
w/w Zespołu. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Policji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Ośródka Ruchu 
Drogowego, Automobilklubu Radomskiego, Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto”. Na posiedzenie Zespołu 
zapraszani są Wnioskodawcy. W ramach posiedzeń rozpatrzono miedzy innymi następujące postulaty:

- brak prawoskrętów na ul. Zbrowskiego,
- wykonanie ciągu rowerowego na ul. Podwalnej i Wałowej w kierunku ul. Narutowicza,
- zbudowanie chodnika na ul. Porannej,
- przycięcie żywopłotu na ul. Pułaskiej i Długoborskiej,
- wybudowanie ciągu pieszego przy ul. Klwateckiej.

Z każdego „posiedzenia” sporządzany jest protokół odzwierciedlający pracę Zespołu ds. Poprawy 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym z wnioskami do realizacji.

3. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu poinformował, że na terenie 
miasta Radomia w 2019 roku zaistniało 214 wypadków drogowych i 1799 kolizji drogowych. Z udziałem pieszych 
zaistniało 67 wypadków i 14 kolizji. W wypadkach zginęło 8 osób i 6 osób z udziałem pieszych. Najwięcej 
wypadków zaistniało między innymi na takich ulicach jak: Grzecznarowskiego-6 wypadków, Wierzbicka-6 
wypadków, Żółkiewskiego-6 wypadków, Maratońska-7 wypadków, Zbrowskiego-11 wypadków, Słowackiego-15 
wypadków. Główną przyczyną zaistnienia wypadków drogowych między innymi było:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu-41,
- nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu-70,
- nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu-34,
- nieostrożne wejście na jezdnię -13,
- niezachowanie bezpiecznej odległości za pojazdami-16.

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu prowadzi miedzy innymi takie działania jak:

- Prędkość- egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości.
- Alkohol i narkotyki- badanie stanu trzeźwości kierujących.
- Pasy- egzekwowanie od pieszych bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
- Bezpieczna droga do szkoły-właściwy nadzór nad bezpieczeństwem wokół szkól.

Ponadto w/w Wydział realizował działania profilaktyczne takie jak:

- Dojedź bezpiecznie do celu.
- Bezpieczny pasażer.
- Dla każdego jest miejsce na drodze.
- I ty będziesz seniorem.
- Twoje światła – nasze bezpieczeństwo.

Komendant Wojewódzki Policji powołał specjalna grupę „SPEED”, której zadaniem jest przeciwdziałanie 
nielegalnym wyścigom samochodowym.

4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, że za III kwartały 2019 roku przeprowadził:422 
kontrole budów i stanów technicznych obiektów budowlanych. Ponadto:

- wydał 210 decyzji i postanowień w przedmiocie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,
- przyjął 330 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i przystąpieniu do użytkowania obiektów 
budowlanych,
- skierował 8 zawiadomień do prokuratury o łamaniu przepisów prawa budowlanego,
- do inspektoratu łącznie wpłynęło 618 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie samowoli budowlanej,
- inspektorat prowadzi 78 postępowań egzekucyjnych.

Inspektorat nałożył opłatę legalizacyjną na kwotę 125 000 zł i mandatów karnych na 600 zł.

Wnioski:

1. W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Radomia MZD i K rozważy: 

Id: 0A73B812-D5A2-4023-B86B-96423DDDE745. Uchwalony Strona 8



a) możliwość ustawienia trzykrotnego pulsującego zielonego światła (przed zmianą na światło 
pomarańczowe) na wszystkich skrzyżowaniach posiadających sygnalizację świetlną, by w ten sposób 
przestrzec kierujących przed wjazdem na skrzyżowanie przy pomarańczowym świetle. Rozwiązanie takie 
w sposób istotny poinformuje kierującego, ze za trzy sekundy zmieni się światło zielone na pomarańczowe 
i wjazd na skrzyżowanie spowoduje zagrożenie w ruchu drogowym.
b) rozważy możliwość ustawienia lustra przy skrzyżowaniu ulic Szczawińskiego/Rapackiego (na ul. 
Rapackiego) umożliwiające lepszą widoczność kierującym wjeżdżającym w ul. Szczawińskiego.
c) rozważy możliwość ustawienia znaku drogowego C-2 nakazującego wszystkim kierowcom 
wyjeżdżającym z parkingu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. jazdę w prawo w ulicę 
Aleksandrowicza.
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Załącznik nr 1

Sprawozdanie z zrealizowanych działań przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia 
w zakresie realizacji problematyki "Bezpieczne Ferie 2019".

W celu realizacji tej problematyki zostały podjęte przez n/w podmioty następujące działania profilaktyczno-
prewencyjne:

I. Komenda Miejska Policji.

Komenda Miejska Policji w Radomiu informuje, że w dniach 28.01 do 10.02.2019 roku, odbywały się ferie 
zimowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich z terenu województwa mazowieckiego. 
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 i młodzieży w celu zaprezentowania właściwych postaw oraz zachowań poprzez 
propagowanie treści profilaktyczno - edukacyjnych. Mając na uwadze powyższe Policjanci Komendy Miejskiej 
Policji w Radomiu podjęli szereg działań mających na celu powyższe założenia. Podczas akcji „Bezpieczne 
Ferie 2019”, między innymi prowadzono systematyczne kontrole 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 wzmorzyli 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. 

II.   Straż Miejska.

Podczas ferii szkolnych w  2019 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła działania zmierzające do 
zapewnienia poczucia bezpieczeństwa dzieci podczas wypoczynku zimowego.

W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019” funkcjonariusze Sekcji Szkolnej Referatu Administracyjno-
Porządkowego Straży Miejskiej w Radomiu czynnie uczestniczyli oraz przeprowadzili poniżej opisane działania:

- w czasie trwania ferii 2019 przeprowadzono 31 (trzydzieści jeden) 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 zainteresowali tematyką dotyczącą „Cyberprzemocy” oraz „Ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich”. Każda tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno pedagogów jak i dzieci 
i młodzieży biorących w niej udział.
- 3 (trzy) pogadanki z rodzicami zachęcające do aktywnego spędzania czasu z dziećmi i nawiązanie lepszych 
relacji z nimi a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa.
- 15 (piętnaście) kontroli półzimowisk. Przeprowadzono działania prewencyjne polegające na omówieniu zagrożeń, 
reakcji na rodzaje sytuacji i zagrożeń oraz nawiązano kontakty z kierownictwem placówek;
- 25 (dwadzieścia pięć) kontroli sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu pod kątem podawania napojów dzieciom 
i młodzieży do 18 roku życia.
III. Straż Pożarna.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu informuje, że w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 
2019” wdrożono działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób wypoczywających na 
terenie miasta i powiatu. W okresie poprzedzającym ferie zimowe przeprowadzono czynności kontrolno - 
rozpoznawcze w 3 placówkach, które wystąpiły o wydanie opinii na organizację półzimowiska dla dzieci 
i młodzieży. W trakcie prowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Ponadto na bieżąco 
monitorowano instytucje, zgłaszające organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, na 
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stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W dniu 24 stycznia 2019 roku w Centrum Aktywności Seniorów 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu odbyło się spotkanie radomskich 
strażaków z seniorami. Celem spotkania było omówienie zagrożeń związanych z sezonem grzewczym. 
Spotkanie zorganizowano w ramach kampanii społecznej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". 
W spotkaniu udział wzięło blisko 40 seniorów. Kolejne spotkanie o podobnej tematyce przeprowadzono w dniu 
4 lutego 2019 roku w filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Osiedlowej 9 w Radomiu. W spotkaniu 
udział wzięli uczestnicy ferii organizowanych przez bibliotekę. Celem spotkania było omówienie zagrożeń 
związanych 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. W spotkaniu udział 
wzięło blisko 30 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, podczas których uczestnicy oprócz zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, 
dowiadywali się również zachować się w sytuacjach zagrożenia podczas zimowego wypoczynku. W okresie ferii 
Bezpieczny dom odwiedziły 4 wycieczki, w tym ponad 100 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 „Bezpieczne Ferie 2019” 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 22 turnusów – w tym 
22 turnusy w miejscu zamieszkania. Ze zorganizowanych form wypoczynku skorzystało 651 uczestników. 
W trakcie trwania wypoczynku pracownicy Sekcji Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu skontrolowali 14 turnusów. W placówkach zapewnione zostały 
odpowiednie warunki higieniczno–sanitarne. Podczas prowadzonych kontroli, w trosce o zapewnienie 
bezpiecznego wypoczynku w placówkach, oceniano:

- standardy dostępności do urządzeń sanitarnych,
- zapewnienie uczestnikom opieki medycznej,
- karty kwalifikacyjne uczestników,
- warunki sanitarno-techniczne pomieszczeń,
- posiadanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników.

W okresie ferii zimowych 2019 r. zwizytowano 19 placówek, co udokumentowano czterema „Protokołami 
z wizytacji” i piętnastoma „Informacjami z realizacji zadania”. Pracownicy Sekcji Ochrony Zdrowia i Promocji 
Zdrowia przeprowadzili kontrole w Przedszkolu Publicznym, 13 Publicznych Szkołach Podstawowych, Liceum 
Ogólnokształcącym, dwóch Młodzieżowych Domach Kultury, Zespół Szkół Specjalnych i Placówek 
Oświatowych oraz Zespole Szkół Muzycznych. 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. Zobligowano wychowawców do: 
przeprowadzenia pogadanek, prelekcji i przekazania podstawowych zasad bezpieczeństwa opracowanych 
przez pracowników Sekcji OZ i PZ, 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 19 kierownikami, 70 wychowawcami i 2 pielęgniarkami 
edukacją prozdrowotną objęto 1124 dzieci i młodzieży oraz 1199 rodziców. W 4 placówkach dokonano wizytacji 
wspólnie z Sekcją Higieny Dzieci Młodzieży, a w 6 placówkach 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, w czasie ferii zimowych czynne były 4 baseny. Jakość wody przeznaczonej do 
spożycia była i jest monitorowana na bieżąco. Organizatorzy wypoczynku nie zgłaszali potrzeby kontroli 
środków transportu do przewozu dzieci i młodzieży. Na polecenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–
Epidemiologicznej w Warszawie przeprowadzono kontrole: 2 lodowisk, 2 escape room, 4 centrów zabaw dla 
dzieci, dworca PKP. Stan sanitarno-porządkowy nie budził zastrzeżeń. 

Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków w okresie ferii zimowych 
2019 przeprowadziła kontrole sanitarne w 8 placówkach, dotyczące oceny stanu sanitarno - higienicznego 
bloków żywienia oraz oceny jadłospisów. 

Sekcja Nadzoru Higieny Pracy w związku z akcją „Bezpieczne Ferie 2019” nie prowadziła kontroli 
podmiotów podejrzanych o wprowadzanie do obrotu środków zastępczych z uwagi na to, iż na naszym terenie 
takie punkty nie działają. W okresie ferii odnotowano 7 przypadków zatruć prawdopodobnie środkami 
zastępczymi.
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Liczba placówek zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się 
w Radomiu na tym samym poziomie. Ogólne warunki sanitarno – higieniczne oraz standardy bazy 
wypoczynkowej są dobre. W trakcie trwania ferii zimowych w 2019 roku pracownicy PSSE w Radomiu 
prowadzili kompleksowe kontrole warunków sanitarno – higienicznych placówek. Wypoczynek dzieci 
i młodzieży w skontrolowanych obiektach przebiegał bez zakłóceń. Zintegrowane działania kontrolne 
mobilizowały kierowników placówek do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków spędzania 
wolnego od nauki czasu.

V.  Wydział Edukacji. 

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje, że w ramach „Bezpiecznych Ferii 2019” zostały 
podjęte następujące działania:

1. Zorganizowanie półzimowisk i zajęć dla dzieci i młodzieży podczas przerwy zimowej od 28 stycznia 2019 roku 
do 8 lutego 2019 roku 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 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II 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 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego 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 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 1053 uczestników. Plany zajęć były ciekawe, 
urozmaicone, uwzględniały potrzeby i zainteresowania uczestników. W ramach półzimowisk dzieci brały udział 
w warsztatach: plastycznych, cukierniczych, kulinarnych, z robotyki, muzycznych, manualnych, zajęciach 
edukacyjnych w Straży Pożarnej, grach i zabawach świetlicowych, zajęciach rekreacyjno-sportowych, zostały 
zorganizowane wyjścia na basen, na kulig, do muzeum, Krainy Marzeń, do kina, teatru, wystawę budowli 
z klocków lego, jednostki wojskowej, biura kryminalistycznego oraz wycieczki autokarowe m.in. do Pacanowa, 
Lublina, Ćmielowa, Warszawy, Centrum Rzeźby w Orońsku, Chęcin. W szkołach odbyły się także zajęcia 
taneczne, zabawy ruchowe (w tym na świeżym powietrzu) oraz olimpiady sportowe, konkursy i pogadanki na 
tematy dotyczące ochrony środowiska, zachowań prozdrowotnych, historii Radomia oraz bezpieczeństwa 
w czasie ferii zimowych. Pozwoliło to dzieciom zintegrować się w grupie, kształtować właściwe zachowania, 
nawyki i postawy.

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 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, strażnikiem miejskim i pracownikiem straży pożarnej w celu pogadanki na temat bezpieczeństwa 
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 
posiłki.

2. Przed rozpoczęciem półzimowisk 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, zapewniając dzieciom atrakcyjną formę spędzania czasu 
i urozmaicone sposoby wykorzystania zimowego wypoczynku. W związku z wypoczynkiem podczas ferii zimowych, 
organizowanym przez podległe placówki, o miejscach i terminach zajęć poinformowano następujące instytucje: 
Komenda Miejska i Wojewódzka Policji w Radomiu, Straż Miejska w Radomiu, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radomiu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu, Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji w Radomiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu.

3. Wzorem lat ubiegłych pracownicy Wydziału Edukacji przeprowadzili kontrole organizacji półzimowisk dla dzieci 
i młodzieży. Półzimowiska pozwoliły uczestnikom zagospodarować wolny czas w sposób bezpieczny, zdrowy, 
wesoły, aktywny i twórczy.

Id: 0A73B812-D5A2-4023-B86B-96423DDDE745. Uchwalony Strona 12



VI. Wydział Kultury.

Tematykę Bezpiecznych Ferii 2019 realizowały 4 gminne instytucje kultury, tj. filie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej nr 1, 2, 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 28 stycznia do 1 lutego oraz od 4 do 8 lutego). Były organizowane przez 4 filie:

- filia nr 1 (ul. Osiedlowa 9) w terminie 4-8 lutego;
- filia nr 2 (ul. Zientarskiego 1a) w terminie 4-8 lutego;
- filia nr 6 (ul. Kusocińskiego 13) w terminie 28 stycznia - 1 lutego;
- filia nr 16 (ul. Barycka 2) w terminie 28 stycznia - 1 lutego.

Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach bibliotecznych i prowadzone były 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. 
Dodatkowo w Filii nr 1 odbyło się spotkanie z mł. kpt Konradem Neską z Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Radomiu pt. „Bezpieczne ferie”.W programie akcji „Ferie w bibliotece 2019” znalazły się zabawy 
literackie, konkursy literackie i plastyczne, pogadanki literackie i popularnonaukowe, spotkania z ciekawymi 
ludźmi nt. ich pasji i zainteresowań (np. z tancerką Katarzyną Okomską, z ilustratorką i pisarką Anną Litwinek), 
zabawy przy grach planszowych, zabawy ruchowe.

Statystyki dotyczące ilości czytelników:

·Filia nr 1 – 30 uczestników, łączna liczba odwiedzin: 84

·Filia nr 2 – 32 uczestników, łączna liczba odwiedzin: 116

·Filia nr 6 – 20 uczestników, łączna liczba odwiedzin: 65

·Filia nr 16 – 46 uczestników, łączna liczba odwiedzin: 116.

Łącznie w czasie akcji „Ferie w bibliotece 2019” zorganizowano 20 spotkań, w których wzięło udział 381 
osób.

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 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. 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 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 dwóch tygodniowych turnusów. 
W każdym z nich maksymalna liczba uczestników wynosiła 25 osób (dzieci/młodzieży). Plan zajęć obejmował 
gry i zabawy świetlicowe, jak również atrakcje organizowane poza placówką. Uczestnicy brali udział: w seansie 
filmowym w kinie Helios, warsztatach kulinarnych (samodzielne wypiekanie pizzy, wykonywanie autorskich 
tabliczek czekolady, pieczenie pierników). Ponadto w ramach aktywności fizycznej odwiedzili salę zabaw 
„Kraina Marzeń” oraz Jump Park Radom. Z uwagi na to, że okres ferii zimowych charakteryzuje się zwiększoną 
ilością zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży, w każdym z turnusów została przeprowadzona pogadanka 
edukacyjna. Opiekunowie grup omówili z uczestnikami ogólne zasady bezpieczeństwa. Ponadto przybliżyli 
numery alarmowe służb ratunkowych. Przedstawione zostały zasady zachowania podczas zabaw na 
zbiornikach wodnych, które w okresie zimowym są często wykorzystywane w charakterze lodowisk. Podczas 
pogadanek zostały poruszone również tematy bezpiecznego korzystania z Internetu, możliwych zagrożeń 
wynikających z poznania nowych osób, właściwego zachowania podczas samodzielnego pobytu w domu pod 
nieobecność osób dorosłych. Z racji szybko zapadającego zmroku, dzieci i młodzież zostały zaznajomione 
z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, zarówno w dzień, jak i po zmroku oraz obowiązku 
noszenia elementów odblaskowych, które znacząco zwiększają widoczność, a co za tym idzie wpływają na 
bezpieczeństwo. Instruktorzy przygotowali również pogadankę na temat uzależnień wśród dzieci młodzieży 
(narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol).
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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 28 stycznia do1 lutego i od 4 do 8 lutego). W każdym z nich udział wzięło 45 dzieci. Na obu 
turnusach w pierwszym dniu pobytu uczestnicy zapoznali się z tematyką bezpieczeństwa. Dzięki współpracy 
z Komendą Miejską Policji w Radomiu dzieci wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami służb mundurowych. 
Policjanci z Wydziału Prewencji zapoznali dzieci z zasadami bezpieczeństwa, odbyła się prezentacja 
materiałów video oraz pogadanka tematyczna dotycząca różnych aspektów bezpieczeństwa w okresie 
ferii.„Zimowa ART-akademia” została stworzona tak, aby dzieci poprzez atrakcyjne zabawy oraz kreatywne 
animacje mogły odkrywać siebie i swoje talenty i zainteresowania. Każdy dzień turnusu poświęcony był innej 
tematyce czy dziedzinie sztuki, a uczestnicy poprzez warsztaty mogli zgłębiać jej tajniki. Dzieci podczas obydwu 
turnusów odbyły zajęcia plastyczne, przyrodnicze o tematyce proekologicznej (przy współpracy z Centrum 
Edukacji Ekologicznej i Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Radomiu) rękodzielnicze, muzyczne 
oraz plastyczne. W programie I turnusu znalazły się także: wyjście do parku trampolin, warsztaty kulinarne, 
warsztaty lego, wyjście do Centrum Nauki ATOM. Dzieci wzięły udział w autokarowej wycieczce do Centrum 
Rzeźby w Orońsku, gdzie zwiedziły wystawę i wzięły udział w warsztatach. W programie II turnusu znalazły się: 
warsztaty z qullingu, wyjście do Centrum Wspinaczkowego. Były również warsztaty kulinarne oraz 
majsterkowania. Dzieci wzięły również udział w wycieczce autokarowej do Galerii Labirynt oraz Domu Słów 
w Lublinie, gdzie odbyły się warsztaty. W ramach obydwu turnusów dzieci miały też okazję zwiedzić 
nowopowstałą w „Kuźni Artystycznej” przestrzeń, czyli Pracownię Nowych Mediów. Tam odbyły się warsztaty 
dotyczące edukacji medialnej. Pozostałe instytucje kultury wykonywały zadania statutowe i nie podejmowały 
działańw zakresie „Bezpiecznych Ferii 2019”.

VII. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej nie jest organizatorem ferii zimowych oraz nie zleca do realizacji ww. 
zadania organizacjom pozarządowym. Prezydent Miasta Radomia zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. 
o zdrowiu publicznym, w ramach konkursu ofert zlecił trzem organizacjom pozarządowym zadanie pn. 
Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o  charakterze profilaktycznym na lata 2017-2019.Poniżej 
przedstawiam 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. Ww. 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 organizuje akcję „Ferie z Arką”, w których 
uczestniczy grupa 200 dzieci z terenu Radomia. Zajęcia odbywały się w placówkach „Arki”, przy ul. Chrobrego 
7/9 oraz ul. Plac Stare Miasto 2, gdzie udział brały także dzieci i młodzież z placówki na ul. Marii Gajl 24/1.

Pierwszy dzień był czasem zapoznania się dzieci ze sobą oraz z zespołem wychowawców. Opiekunom 
zależało na stworzeniu dobrych relacji, co osiągnięto to dzięki integracyjnym zabawom oraz stworzeniu dobrej 
współpracy podczas zajęć i zabaw. Zabawy integracyjne pozwoliły dzieciom otworzyć się na nowo poznane 
osoby i środowisko. Atrakcją zaplanowaną drugiego dnia był wyjazd do Nadleśnictwa Kozienice. Beneficjenci 
mieli okazję poznać florę oraz faunę, która żyje w lesie oraz nauczyć się zachowań obowiązujących w lesie. 
Dzieci spędziły czas grając w różne gry integracyjne na świeżym powietrzu. Nadleśnictwo zagwarantowało 
również posiłek w postaci ogniska dla swoich gości. Trzeciego dnia dzieci zobaczyły przedstawienie teatru 
„Resursa”. Spektakl wprowadził wszystkich do świata bajek i baśni. Kolejnego dnia odbyły się zawody sportowe 
dla beneficjentów „Ferii z Arką”. Grupa z ul. Chrobrego przebywała na sali gimnastycznej dzięki uprzejmości II 
Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu, natomiast grupa ze Starego Miasta korzystała z sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Technicznych. Dzieci mogły poznać zasady gry fair-play.

Piąty dzień półkolonii uczestnicy spędzili w Centrum Zabaw „Hula Park”. Radośnie i bezpiecznie spożytkowali 
nadmiar energii oraz przetestowali swoje zdolności psychomotoryczne. Był to wspaniały sposób na atrakcyjne 
zagospodarowanie wolnego czasu oraz niezapomniane przygody. W sobotę, zgodnie z tradycją odbył się Bal 
Karnawałowy. Tegoroczny Bal odbył się w „Arce” na Placu Stare Miasto 2 w Radomiu, gdzie kolorowe postaci 
z bajek i filmów królowały na parkiecie. Podczas zabawy odbyły się również konkursy z nagrodami. Nad 
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży uczestniczących w feriach czuwali pracownicy i wolontariusze 
Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie ferii zimowych Kluby 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 były otwarte w godzinach 9:00-15:00. W czasie zajęć opiekunowie stacjonarnie organizowali czas 
podopiecznym, m.in.: turnieje cymbergaja, piłkarzyków, wspólne zabawy i gry stolikowe. Plan 
zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży został sporządzony zgodnie z wytycznymi Wojewody 
Mazowieckiego.

VIII. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Id: 0A73B812-D5A2-4023-B86B-96423DDDE745. Uchwalony Strona 14



Wzorem lat ubiegłych Ośrodek zajmował się wytypowaniem dzieci oraz finansowaniem kosztów posiłków na 
półzimowiskach organizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe nr: 9, 19. Łącznie z tej formy wsparcia 
skorzystało 5 uczniów na łączną kwotę 230 zł.

Dodatkowo w ramach organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych 
pracownicy MOPS zorganizowali następujące imprezy:

- 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 11 dzieci w wieku od 5 do 12 lat 
z dzielnicy Śródmieście;
- zabawę karnawałową w świetlicy ,,Pod dobrym Aniołem” przy ul. Piastowskiej 3 dla 15 dzieci w wieku szkolnym;
- warsztaty w MCSW ,,Elektrownia” ul. Kopernika 1 dla 13 dzieci ze świetlicy "Pod dobrym Aniołem”;
- pokazy naukowe w Centrum Nauki ,,Atom” dla dzieci ze świetlicy ,,Pod dobrym Aniołem” dla 12 dzieci;
- gry i zabawy świetlicowe w siedzibie ZPS Nr 9 przy ul. Kalińskiej 6/6a dla 15 dzieci w wieku od 6 do 12 lat 
z dzielnicy Glinice, Długojów, Janiszpol, Dzierzków;
- wycieczka do Centrum Rozrywki MK Bowling przy ul. Żeromskiego 52 dla 20 dzieci z dzielnicy Glinice, Długojów, 
Janiszpol, Dzierzków;

 Ponadto w okresie ferii były realizowane 3 projekty socjalne: „Wesołe ferie” oraz „Ferie bez nudy” dla dzieci 
w wieku szkolnym z dzielnic: Nad Potokiem, Śródmieście i XV-Lecie oraz projekt "Spotkajmy się w ferie...” 
skierowany dla dzieci z osiedli socjalnych przy ul. Wernera, ul. M. Gajl, ul. Mroza i ul. Odlewniczej. 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 sportowo - rekreacyjne, 
wyjście do kina, do Parku Rozrywki, na lodowisko. Nad bezpieczeństwem uczestników imprez czuwali 
pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, opiekunowie dzieci, nauczyciele i wolontariusze.
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Załącznik nr 2

Sprawozdanie z zrealizowanych działań przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia
w zakresie realizacji problematyki „Bezpieczne Wakacje 2019”.

W celu realizacji tej problematyki zostały podjęte przez n/w podmioty następujące działania profilaktyczno-
prewencyjne:

I.   Komenda Miejska Policji.

Komenda Miejska Policji w Radomiu poinformowała, że w ramach działań profilaktyczno-prewencyjnych 
zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży podjęła następujące 
czynności:

I. 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 2019” na okres od 19.06.2019r. do 01.09.2019r. 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. 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 przekazywali 
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 „Bezpieczne 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 pn. „Filmowy 
przeWODNIK” organizowanym przez Komendę Główna Policji we współpracy z Zarządem Głównym Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przybliżając założenia akcji „Bezpieczne Wakacje”. W lipcu na 
terenie Leśniczówki Kruki mieszczącej się w Nadleśnictwie Marcule gm. Iłża odbywały się spotkania 
profilaktyczno-edukacyjne z harcerzami 1 Gromady Radomskiej i 1 Gromady Kozienickiej SHK Zawisza FSE. 
Harcerze w wieku od 9-12 lat zorganizowany mieli obóz przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego 
„Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego 1. Hufiec Radomski, odbywający się w terminie 01-07.07.2019 
roku, w którym uczestniczyło w sumie 68 osób. Podczas sprawdzenia wspólnie z Radomską Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną i funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu nie odnotowano żadnych 
nieprawidłowości organizacji powyższego obozu.

W dniu 28.07.2019 roku policjanci KMP w Radomiu włączyli się w organizację plenerowej imprezy Festynu 
Motorowego – otwartej imprezy sportowo – rekreacyjnej, która odbyła się w Automobilklubie Radomskim. 
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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 Święta Wojska Polskiego 42 Baza lotnictwa Szkolnego w Radomiu zaprosiła 
radomskich policjantów do współorganizacji festynu rodzinnego pod hasłem „20 lat Polski w NATO”. 
Przedsięwzięcie powiązane z obchodami miało na celu kontynuowanie pozyskiwania społecznej akceptacji dla 
polityki proobronnej państwa polskiego oraz upowszechnianie nowoczesnych form edukacji obronnej wśród 
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.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz w trosce o ogólną poprawę 
bezpieczeństwa, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Radomiu w okresie wakacji przeprowadził 
szereg działań adresowanych do różnych grup wiekowych. Zgodnie z założeniami harmonogramu działań 
krajowych i wojewódzkich na 2019r oraz własnych, w okresie od 19 czerwca do 01 września 2019 roku 
zrealizowano:

- „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. 
- „Kaskadowy pomiar prędkości” - celem działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń 
prędkości. Z podziałem na poszczególne kategorie dróg, taktyką działań jest organizacja zarówno statycznych 
punktów pomiaru prędkości, jak i prowadzonych dynamicznie.
- „Bezpieczny weekend” - działania mające na celu zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem, porządkiem 
i płynnością w ruchu drogowym podczas, ·tzw. „długich weekendów”. Ich intensywność dopasowano do 
przewidywanego natężenia ruchu i lokalnych uwarunkowań. 
- „Bezpieczne wakacje” - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym 
podczas wzmożonych przejazdów wakacyjnych oraz w miejscowościach (bądź rejonach) wypoczynkowych – 
działania długofalowe, realizowane były w codziennej służbie. 
- „SMOG” - działania ukierunkowane na przeprowadzenie jak największej liczby badań emisji spalin pojazdów, 
wobec których zachodziło uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska.
- „Bezpieczny motocyklista” – działania zmierzające do właściwego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
w szczególności ukierunkowane na pojazdy jednośladowe przekraczające dozwoloną prędkość. Szczególnym 
nadzorem objęte zostaną miejsca, w których motocykliści rozwijają nadmierną prędkość. 
- „Trzeźwość w przewozie osób” – celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez 
zapobieganie uczestniczeniu w ruchu drogowym nietrzeźwych kierującymi pojazdami, w szczególności 
wykonujących zarobkowy przewóz osób (autobusy i busy) oraz zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych z ich 
udziałem. 

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowania i stosowania się uczestników 
ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy prowadzone były działania:

- „Bezpieczne przejście” – głównym celem jest reagowanie na wykroczenia kierujących pojazdami popełniane 
bezpośrednio przed i na przejściach dla pieszych oraz informowanie kierujących pojazdami i pieszych 
o konsekwencjach wynikających z nieodpowiedzialnych zachowań w rejonach przejść dla pieszych. 
- „Mój rower – moje życie” – celem działań jest eliminowanie nieprawidłowych zachowań wśród rowerzystów oraz 
nieprawidłowych zachowań kierujących innymi pojazdami i pieszych, godzących w bezpieczeństwo rowerzystów. 
- „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” - działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – 
pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym - rowerzysta. W działaniach tych koncentrowano się na aktywności 
w stosunku do kierujących pojazdami niestosujących się do przepisów o zachowaniu wobec pieszych 
i rowerzystów.

W okresie od 16.06.2019 do 01.09.2019r Wydział Ruch Drogowego KMP w Radomiu przeprowadził działania 
wynikające z kalendarza działań profilaktyczno – edukacyjnych na rok 2019,tj.:

-  „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”,
- „Jednośladem bezpiecznie do celu – Mój rower – moje życie”,
- „Dla każdego jest miejsce na drodze”,
- „Bezpieczne wakacje”.

W ramach w/w działań przeprowadzono spotkania z uczestnikami ruchu drogowego w różnym wieku. 
Policjanci uczestnicząc w festynach / eventach rozmawiali z osobami zainteresowanymi o wpływie zachowania 
kierującego i pieszego na zdarzenia drogowe oraz ich konsekwencjami. Dodatkowo policjanci WRD KMP 
Radom wraz z portalem radommoto.pl promowali bezpieczne zachowania na drodze. Akcja polegająca na 

Id: 0A73B812-D5A2-4023-B86B-96423DDDE745. Uchwalony Strona 17



ujawnieniu kierujących pojazdami, którzy wykazali się życzliwością stosunku do innego uczestnika ruchu 
drogowego. Celem akcji jest propagowanie wśród wszystkich użytkowników dróg wzajemnego poszanowania 
swoich praw oraz kształtowanie właściwych relacji w zakresie kierujący – pieszy i kierujący – kierujący. 
Działania promowane były w lokalnych mediach oraz na stronie KMP Radom.

II. Krótka charakterystyka wspólnych działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa w okresie 
wakacyjnym:

Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu wraz z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej i Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na bieżąco kontrolowali miejsca zorganizowanego 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Prowadzone były wspólne spotkania z uczestnikami półkolonii i obozów. 
Ponadto dzielnicowi zostali zobligowani do nawiązania kontaktu ze wszystkimi organizatorami wypoczynku 
letniego dzieci i młodzieży oraz kontroli takich miejsc w celu ujawnienia wszelkich nieprawidłowości w zakresie 
m.in. zabezpieczenia technicznego, przeciwpożarowego, sanitarnego, przy współpracy z odpowiednimi 
służbami oraz pod kątem zapobiegania kradzieży mienia na szkodę osób wypoczywających - przeprowadzono 
21 wspólnych kontroli.

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie trwania wakacji policjanci KMP w Radomiu we 
współpracy z SM przeprowadzali wspólne działania 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. 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.

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 placówkach 
oświatowych.

W dniu 9 sierpnia br. wspólnie z Galeria Słoneczną w Radomiu zorganizowano akcję znakowania rowerów. 
Podczas akcji oznakowano - 97 rowerów.

W dniu 28 sierpnia 2019 roku Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży Arka w Radomiu na Placu Stare Miasto i Zespołem Pracy Socjalnej nr 
6 MOPS w Radomiu zorganizowali festyn dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych z okazji zakończenia 
wakacji. Podczas festynu na wszystkich zgromadzonych czekało mnóstwo atrakcji. Pod sceną odbywały się 
warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Był m.in. pogadanki dla dzieci i młodzieży dotyczące „Bezpiecznej 
drogi do szkoły”, „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” oraz pokazy przygotowane przez dzieci, gra w szachy 
i wiele innych niespodzianek. Podczas festynu organizatorzy przygotowali konkursy z nagrodami.

Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu w dniu 31 sierpnia br. wspólnie z Centrum Echo w Radomiu 
zorganizowali festyn pod hasłem „Bezpieczny powrót z wakacji” mający na celu przypomnienie zasad 
bezpieczeństwa przed powrotem do szkoły. Funkcjonariusze przygotowali dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji 
oraz konkursów. Każdy odwiedzający policyjne stoisko mógł oznakować swój jednoślad oraz skorzystać 
z symulatora jazdy motorowerem. Policjanci przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, 
a szczególnie dużo uwagi poświęcali maluchom, które rozpoczynają naukę. Tłumaczyli m.in. jak ważne dla 
bezpieczeństwa jest noszenie elementów odblaskowych i zachowanie wobec osób obcych. Ponadto 
funkcjonariusze prezentowali założenia kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Policjanci przestrzegali przed 
zażywaniem środków odurzających przedstawiając konsekwencje prawne, jakie mogą spotkać osoby 
posiadające i używające takie środki.

W okresie wakacyjnym WRD KMP w Radomiu podejmował pięciokrotnie współpracę z placówką Żandarmerii 
Wojskowej w Radomiu. Były to wspólne patrole realizujące zadania w zakresie zadań zleconych na odprawie. 
Dodatkowo przeprowadzone były działania profilaktyczne wspólne z Służbą Ochrony Kolei pn. „Bezpieczny 
przejazd – szlaban na ryzyko”, które ukierunkowane były na informowanie uczestników ruchu drogowego 
o konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania w rejonie przejazdów kolejowych.

III. Przedstawienie najistotniejszych problemów występujących podczas prowadzonych działań w ramach 
akcji „Bezpieczne 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 
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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 „Bezpieczne 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 
zapewnienie bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież z terenu miasta i powiatu 
radomskiego. Funkcjonariusze spotykali 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 obejmowała 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 
ograniczenia lub wyeliminowania zdarzeń drogowych z udziałem i młodzieży. Wzorem lat ubiegłych inicjowane 
są działania profilaktyczno-prewencyjnych, 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 szczególną uwagę powyższemu zagadnieniu.

II.   Straż Miejska.

W okresie wakacji od czerwca do końca sierpnia 2019 roku Straż Miejska w Radomiu podjęła liczne działania 
zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W trakcie prowadzonych działań:

- skontrolowano tereny szkolne – 60;
- przeprowadzono pogadanki na temat bezpiecznych wakacji – 4;
- skontrolowano półkolonie – 20;
- skierowano wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuacje rodzinną osób nieletnich – 5 (dotyczy spożywania 
alkoholu);
- kontrola miejsca zagrożonego przy szkołach – 6;
- kontrola sklepów z alkoholem pod kątem sprzedaży osobom nieletnim – 56;
- kontrola zbiorników wodnych – 99; 

W załączeniu poniżej lista skontrolowanych zbiorników (miejsc potencjalnej kąpieli)

- ulica Rataja,
- ulica Klwatecka x2,
- ulica Orzechowa,
- ulica Źródłowa x2,
- ulica Godowska x2,
- ulica Witosa,
- Park Stary Ogród.

Podczas kontroli zbiorników wodnych nie stwierdzono aby jakiekolwiek osoby kąpały się w tych miejscach.

III. Straż Pożarna.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu poinformowała, że wzorem lat ubiegłych 
wdrożono działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie 
miasta Radomia i powiatu radomskiego.

I. 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 3 placówki 
ubiegające się o opinię dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego w danych obiektach. W jednym przypadku 
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stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym Komendant Miejski PSP w Radomiu wydał decyzję 
nakazującą usunięcie uchybień. 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.

II. Dane dotyczące ilości dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku.

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia „Bezpieczny dom” odwiedziło 15 grup, w tym ponad 320 dzieci. 
Odwiedziny „Bezpiecznego domu” łączono ze zwiedzaniem jednostki. Funkcjonariusze wzięli również udział 
w blisko 40 spotkaniach organizowanych przez inne instytucje, podmioty, samorządy, parafie i społeczności 
lokalne.

III. Krótka charakterystyka wspólnych działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa w okresie 
letnim.

„XIII Piknik Strażacki" zorganizowany wspólnie z redakcją Echa Dnia na Placu Corazziego w Radomiu. 
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.

IV. 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 „Bezpieczne Wakacje 
2019” 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. Skorzystało z niej w tygodniowych turnusach 1846 uczestników. 

W ramach półkolonii w szkołach zorganizowane były różnorakie warsztaty, konkursy, gry i zabawy 
świetlicowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia m.in. do kina, na basen, do muzeum, centrum nauki, 
wycieczki autokarowe m.in. do Szydłowca, Chlewisk, Mościsk, Bałtowa, Ujazdu, Orońska, Przysuchy, Kielc, 
Krajna, Kurozwęk, nadleśnictwa Marcule, Dobieszyna. Dzieci miały możliwość udziału w rozgrywkach 
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sportowych, zajęciach plastyczno-technicznych, artystycznych, muzyczno-ruchowych i innych- w zależności od 
zainteresowań uczniów.

Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych wzięli udział w warsztatach muzycznych zorganizowanych 
w Mikoszewie.

Przed rozpoczęciem półkolonii zostały spełnione warunki dotyczące organizacji wypoczynku. Dokonano 
zgłoszeń wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Do opieki nad uczestnikami 
półkolonii 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 przeciwpożarowymi, zasadami udzielania pierwszej pomocy, 
zasadami bezpiecznego zachowania podczas zabaw, wycieczek pieszych i autokarowych oraz mieli możliwość 
spotkania z policjantem i strażą pożarną celem przeprowadzenia rozmów na temat bezpiecznych zachowań 
i sposobów unikania zagrożeń w czasie letniego wypoczynku. W czasie pobytu na półkoloniach uczestnicy mieli 
zapewnione posiłki.

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, Straż Pożarną w Radomiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, Miejski 
Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Wzorem lat ubiegłych pracownicy Wydziału Edukacji przeprowadzili kontrole organizacji półkolonii oraz zajęć 
dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy półkolonii wzięli udział w projekcjach filmowych Kameralnego Lata Dzieciom, organizowanych 
w ramach Mazowieckiego Programu Profilaktyki Społecznej.

Półkolonie pozwoliły uczestnikom zagospodarować wolny czas w sposób bezpieczny, zdrowy, wesoły, 
aktywny i twórczy.

V.   Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu w ramach akcji profilaktyczno-prewencyjnej 
„Bezpieczne Wakacje”, w dniach od 24 czerwca – 30 sierpnia 2019 roku prowadziła kompleksowe działania, 
których priorytetem było zapewnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Celem 
akcji było również wzmocnienie właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, 
korzystającej ze zorganizowanych form letniego wypoczynku. Adresatami i odbiorcami akcji byli także 
wychowawcy oraz rodzice.

Działania poszczególnych Sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Radomiu koncentrowały 
się na następujących zadaniach:

I. Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży prowadziła działania, których celem było zapewnienie 
bezpiecznego wypoczynku na terenie objętym nadzorem. 

Ze zorganizowanych form wypoczynku w okresie wakacyjnym 2019 roku skorzystało 958 dzieci i młodzieży 
miasta Radomia i powiatu radomskiego. Ogółem, według wykazu elektronicznej bazy wypoczynku zgłoszonych 
zostało 55 turnusów. W trakcie trwania wypoczynku 25 turnusów zostało skontrolowanych pod względem 
sanitarnym przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomiu. 

W czasie wakacji dzieci i młodzież korzystały z następujących zorganizowanych form wypoczynku, które 
zostały skontrolowane:

- obozy pod namiotami – 3 turnusy, ogółem 71 uczestników;
- półkolonie - w miejscu zamieszkania - 21 turnusów ogółem 875 uczestników.
- obóz w obiekcie hotelowym – 1 turnus, 12 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 na zapewnienie:

- odpowiednich warunków pobytu zorganizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu 
sanitarno- higienicznego i technicznego pomieszczeń i otoczenia;
- limitu miejsc;
- dostatecznej ilości urządzeń sanitarnych, zapewnienie ciepłej wody do mycia;
- dokumentacji zdrowotnej personelu;
- właściwych urządzeń do gromadzenia odpadów i odprowadzania ścieków;
- właściwego stanu technicznego urządzeń do uprawiania sportu i rekreacji.
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W wyniku przeprowadzonych działań stwierdzono, iż: w placówkach limit miejsc nie został przekroczony. 
Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zostały zachowane. Stan zdrowia uczestników wypoczynku był 
dobry; nie odnotowano chorób, wypadków oraz zatruć pokarmowych. W trakcie trwania letniego wypoczynku 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu nie wydawał decyzji dotyczących uchybień. Stwierdzono 
nieprawidłowości w 2 stołówkach dotyczące niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia 
(zniszczone szafki, szafa przelotowa, zniszczone ściany i drzwi), w związku z czym wydano decyzje nakazujące 
usunięcie niezgodności. Nie nałożono też mandatów karnych. Organizatorzy wypoczynku przestrzegali zasad 
higieny zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” prowadzone były zintegrowane działania z jednostkami 
samorządowymi i innymi służbami. Przeprowadzono 9 wspólnych kontroli z przedstawicielami Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu. Kontrole sanitarne w placówkach wypoczynku prowadzone były kompleksowo. 
Działania, których celem było zapewnienie bezpiecznego letniego wypoczynku, prowadzone były przy 
współudziale rzecznika prasowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dzięki temu możliwa była 
współpraca z lokalnymi mediami.

II. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. 

Podczas wakacji 2019 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 także na 
stronie internetowej PSSE.

Każda placówka organizująca wypoczynek letni została odwiedzona przez pracowników pionu oświatowego 
w celu intensyfikowania działań prozdrowotnych. W dniach od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019r. zwizytowano 
29 turnusów 29 placówkach tj. 10 szkołach podstawowych i 19 innych placówek tj. (Aquapark, Stowarzyszenie 
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Park Trampolin, Stanica Hufca ZHP, Amfiteatr, Katolicka Świetlica 
Profilaktyczno – Wychowawcza, Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, Kluby Osiedlowe, Hotel, 
Liceum Ogólnokształcące).

Przy współpracy z 101 wychowawcami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie pogadanek, prelekcji 
i przygotowanie tematycznych ekspozycji wizualnych, edukacją prozdrowotną objęto 1222 dzieci i młodzież 
korzystającą ze zorganizowanego wypoczynku letniego. Informacje edukacyjne otrzymali dodatkowo 
rodzice/opiekunowie dzieci. 

W 4 placówkach przeprowadzono wizytacje wraz z diagnozą przedsięwzięć prozdrowotnych, a w pozostałych 
25 sporządzono informację dotyczącą realizacji zadania. Podczas wizytacji w 10 placówkach inspektorom 
Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia towarzyszyli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu, a w 12 placówkach przedstawiciele Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz 1 placówce wizytacja 
została przeprowadzona w towarzystwie przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Radomiu. Powyższą tematykę 
popularyzowano również w 13 bibliotekach wśród 13750 czytelników, gdzie przekazano tematyczne materiały 
edukacyjne. 

III. Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków. 

Przeprowadziła kontrole sanitarne w 11 placówkach, w tym w 3 placówkach z pełnym żywieniem 
i w 8 zakładach żywienia w systemie cateringowym, w których zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci 
i młodzieży na terenie miasta i powiatu radomskiego oraz w 1 zakładzie produkującym i dostarczającym 
żywność dla dzieci. 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;
- jadłospisy były urozmaicone. Posiłki zróżnicowane pod względem doboru środków spożywczych oraz cech 
organoleptycznych (barwy, smaku, zapachu);
- stan sanitarny i higieniczny bieżący zachowany.
IV. Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej.

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 
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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 2019 prowadzono nadzór nad 2 kąpieliskami:

- Iłża ul. Orła Białego 3 - przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 4 poborów próbek wody do badania, 
wydano 4 oceny o przydatności wody do kąpieli i 4 komunikaty. Kąpielisko dopuszczone do kąpieli w ciągu trwania 
sezonu., tj. od 01.07.do 30.08.2019r. Przez okres wakacji cały czas funkcjonował ośrodek z wydzielonym 
zapleczem sanitarno-administracyjnym, gastronomicznym i placem zabaw dla dzieci.
- Pionki „Górny Staw” ul. Polna 81-przeprowadzono 2 kontrole sanitarne, dokonano 4 poborów próbek wody do 
badania, wydano 4 oceny o przydatności wody do kąpieli i 4 komunikaty. Kąpielisko dopuszczone do kąpieli 
w ciągu trwania całego sezonu., tj. od 24.06 do 30.08.2019r. Przez okres wakacji cały czas funkcjonował ośrodek 
z wydzielonym zapleczem sanitarno-administracyjnym, gastronomicznym i placem zabaw dla dzieci.

Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży nie zgłaszali potrzeby oceny środków transportu pod względem 
sanitarnym przez pracowników PSSE w Radomiu. W ciągu sezonu wydano 8 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. 

Wnioski i podsumowania:

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży podczas wakacji 2019 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.

Poinformował, że zadania z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji 
pn. „Bezpieczne Wakacje” realizowały gminne instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna (filie nr 1, 2, 
6 i 16), DK „Idalin” i DK „Borki”.

I. Dane dotyczące prowadzonych działań dla poprawy bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym:

Dom Kultury „Idalin” w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019” w każdym z 4 turnusów prowadził 
następujące działania:

- Przedstawienie zagadnień dotyczących zagrożeń na jakie są narażone dzieci i młodzież w okresie letniego 
wypoczynku,
- Zapoznanie się i omówienie tematyki udzielania pierwszej pomocy medycznej.
- Krótka charakterystyka jednostek ratowniczych i nauka numerów alarmowych.
- Przeprowadzono pogadanki z zakresu:
- bezpiecznego wypoczynku nad akwenami wodnymi,
- bezpiecznych zasad poruszania się po drodze,
- bezpiecznych zasad poruszania się po terenach zalesionych,
- bezpiecznego korzystania z różnych form rekreacji na świeżym powietrzu (np. place zabaw, siłownie),
- zasad bezpiecznego poruszania się środkami komunikacji publicznej,
- bezpiecznego korzystania ze źródeł informacji znajdujących się w Internecie,
- zwrócenia uwagi na problemy zdrowotne wynikającym z różnych form używek (papierosy, alkohol, narkotyki, 
dopalacze i inne środki psychoaktywne) oraz wskazanie 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. 
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Miejska Biblioteka Publiczna w ramach Akcji Lato prowadziła zajęcia pod wspólną nazwą Tak to widzę – ja 
i moje osiedle prowadzono 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.

Aby zapewnić uczestnikom zajęć bezpieczeństwo, w każdej placówce w pierwszym dniu akcji dzieci zostały 
zaznajomione z zasadami zachowania bezpieczeństwa oraz z jej regulaminem. Ponadto na spotkania w Filii nr 
1 i w Filii nr 16 zaproszeni zostali policjanci z miejscowych komisariatów: mł. asp. Piotr Dorożyński i sierż. szt. 
Sławomir Kopeć z II Komisariatu Policji oraz asp. szt. Artur Bednarski i mł. asp. Łukasz Adamczyk z III 
Komisariatu Policji. Opowiedzieli oni dzieciom o zasadach bezpieczeństwa oraz zagrożeniach, jakie mogą 
czyhać na każdego nie tylko podczas wakacji, ale i na co dzień.

II. 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 2019” podzielona została na 4 dwutygodniowe turnusy. W trzech pierwszych turnusach 
liczba uczestników wynosiła 21 osób (dzieci i młodzieży). W czwartym turnusie uczestniczyło 14 osób. Nad 
bezpieczeństwem grupy czuwało dwóch opiekunów posiadających doświadczenie pedagogiczne.
- w DK „Borki” 132 osoby;
- Miejska Biblioteka Publiczna: w zajęciach w Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej uczestniczyło 29 osób. 
W Filii nr 1 - 49 osób. Z kolei w zajęciach organizowanych przez Filie nr 2 MBP udział brało 59 osób, a w filii nr 6 – 
45 uczestników. Razem w zajęciach we wszystkich filiach udział wzięły 182 osoby.
III. Krótka charakterystyka działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa w okresie letnim.

Okres wakacyjny charakteryzuje się zwiększoną liczbą zdarzeń i wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. 
Wychodząc naprzeciw temu zjawisku Dom Kultury „Idalin”, Dom Kultury „Borki” 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.

IV. Przedstawienie najistotniejszych problemów występujących na terenie powiatu podczas prowadzonych 
działań dla bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Instytucje kultury nie odnotowały poważnych problemów i uchybień związanychz bezpieczeństwem dzieci 
w mieście. Pozostałe instytucje kultury prowadziły w tym czasie działalność statutową.

VII.   Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert Nr KUZP/ZS-II/4/2019 na realizację zadania pn. 
„Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”, dofinansowanie 
z budżetu Miasta Radomia na 2019r. 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 2003-2012, 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.

Z wypoczynku letniego (kolonii i obozu) dofinansowanego ze środków przeznaczonych na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skorzystało 650 dzieci z terenu 
Miasta Radomia, w tym z:

- wypoczynku na koloniach – 440 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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Lp. Nazwa i adres podmiotu Kwota Liczba 
dzieci

Miejsce 
realizacji Termin realizacji

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

21.550,- 30 Ryn 29-06-2019
08-07-2019

2. Oratoryjne Stowarzyszenie „Radość”
ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom 24.000,- 30 Jastrzębia 

Góra
16-08-2019
29-08-2019

3. Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Kościelna 5, 26-604 Radom 24.000,- 30 Jastrzębia 

Góra
12-07-2019
25-07-2019

4.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. 
Józefa Oblubieńca NMP
ul. Młodzianowska 124, 26-600 Radom

24.000,- 55 Władysławowo 16-08-2019
28-08-2019

5.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. 
Teresy od Dzieciatka Jezus
ul. Wierzbicka 1, 26-600 Radom

21.550,- 30 Zakopane 04-07-2019
15-07-2019

6. Stowarzyszenie „Nasze Ustronie”
ul. Sandomierska 14, 26-600 Radom 24.000,- 40 Jastrzębia 

Góra
10-07-2019
22-07-2019

7.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w 
Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

21.550,- 30 Bukowina 
Tatrzańska

05-07-2019
15-07-2019

8. Uczniowski Klub Sportowy „Orlik – 14”
ul. Kujawska 19, 26-600 Radom 21.550,- 30 Olecko 05-08-2019

15-08-2019

9.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. 
Stefana
ul. Idalińska 32b, 26-600 Radom

24.000,- 45 Krynica 
Morska

12-07-2019
22-07-2019

10
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. 
Rafała Kalinowskiego
ul. Kwiatkowskiego 104; 26-600 Radom 

21.550,- 43 Poronin 01-07-2019
10-07-2019

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

24.000,- 30 Jarosławiec 17-07-2019
27-07-2019

12. Klub Sportowy „ROSA-SPORT” 
ul. Ptasia 14, 26-600 Radom 24.000,- 30 Kołobrzeg 10-08-2019

19-08-2019

13.

Chorągiew Mazowiecka Związku 
Harcerstwa Polskiego Hufiec Związku 
Harcerstwa Polskiego Radom – Miasto
ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom

24.000,- 30 Łazy 17-07-2019
31-07-2019

14.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki 
Bożej Częstochowskiej
ul. Warneńska 10, 26-600 Radom

21.550,- 30 Szklarska 
Poręba

01-07-2019
10-09-2019

15

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała 
Archanioła
ul. Ks. B. Markiewicza 22, 38-430 
Miejsce Piastowe

24.000,- 30 Kołobrzeg 23-06-2019
02-07-2019

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

40.050,- 47 Grabowo 01-07-2019
14-07-2019

17.
Radomskie Stowarzyszenie Sportowe 
Centrum
ul. Kościelna 37, 26-600 Radom

21.550,- 30 Wągrowiec 10-07-2019
21-07-2019

18.

Fundacja Radomskie Spotkania z 
Kolędami i Pastorałkami pod Hasłem „W 
Hołdzie Ks. Bp Janowi Chrapkowi”
ul. Komandosów 2 lok. 62, 26-611 
Radom

21.550,- 30 Biały Dunajec 01-08-2019
10-08-2019
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19.
Radomski Klub Piłkarski 1926 „Broń” - 
Radom
ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

21.550,- 30 Zakopane 31-07-2019
09-08-2019

Razem 450.000,- 650

Ponadto w trakcie wakacji Kluby dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym oraz placówki 
opiekuńczo-wychowawcze (świetlice) 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, do parku, na plac zabaw.

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.68.3.132.2019 z dnia 11 czerwca 2019r.

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 półkolonii organizowanej przez PSP Nr 9. Łącznie z tej formy wsparcia skorzystało 2 uczniów na 
łączną kwotę 160,00 zł. Ponadto tutejszy Ośrodek kwalifikował dzieci na kolonie organizowane przez Związek 
Harcerstwa Polskiego. Wytypowano 43 dzieci, które wyjechały do Gorzewa.

Dodatkowo w okresie tegorocznych wakacji pracownicy MOPS zorganizowali różnego rodzaju imprezy:

- Festyny i pikniki: 
- w dniu 28 czerwca 2019 roku na placu przy Słonecznym Domu i Zespołu Pracy Socjalnej nr 3 ul. Dzierzkowska 9, 
w którym wzięło udział 60 dzieci ,
- w dniu 28 czerwca 2019 roku na placu przy ul. Wolanowskiej dla mieszkańców bloków socjalnych, w którym 
wzięło udział ok.30 osób,
- w dniu 22 sierpnia 2019 roku Piknik Rodzinny Leśniczówka ul. Janiszewska, w którym wzięło udział 40 dzieci,
- w dniu 27 sierpnia 2019 roku na placu przy ul. Wośnickiej 32A, w którym wzięło udział ok. 120 osób,
- w dniu 28 sierpnia 2019 roku na placu przy Klubie Osiedlowym Ustronie, w którym wzięło udział ok. 130 osób,
- w dniu 30 sierpnia 2019 roku na placu przy Słonecznym Domu i Zespołu Pracy Socjalnej nr 3 ul. Dzierzkowska 9, 
w którym wzięło udział 60 dzieci,
- w dniu 30 sierpnia 2019 roku na placu Dowkonta 4, Broni 1 oraz Planty 7, w którym wzięło udział 70 dzieci.
- Wycieczki:
- w dniu 19 sierpnia 2019 roku, Muzeum Wsi Radomskiej w ramach projektu "Czynni w kulturze". Dla uczestników 
zaplanowano lekcję muzealną "Od ziarenka do bochenka" oraz ognisko połączone z pieczeniem ziemniaków 
i kiełbasek. W spotkaniu wzięło udział 17 osób w tym 7 dzieci.
- Gry i zabawy ruchowe, zajęcia integracyjne
- w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku ,, W zdrowym ciele zdrowy duch” nauka gry w tenisa ziemnego 
dla 8 osobowej grupy dzieci z dzielnicy Śródmieście, zajęcia 2 x w miesiącu w siedzibie AG TENIS Chorzowska.
- w dniu 28 czerwca 2019 roku wyjście rekreacyjne do TRICORAMA - Magia Iluzji dla 6 dzieci w wieku szkolnym 
z dzielnicy Śródmieście.
- w dniach 2,4,5 lipca 2019 gry i zabawy dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia na placu zabaw przy ul. 
Żeromskiego 76/82 w którym uczestniczyło 15 dzieci.
- w okresie od 3 lipca 2019 roku do 5 lipca 2019 roku wyjścia z grupą 24 dzieci do parku Leśniczówka na zajęcia 
sportowe, Parku Linowego GEKON oraz Centrum Nauki ATOM.
- w okresie od 3 lipca do 21 sierpnia 2019 roku "Wesołe środy" gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym z osiedla Wośniki. Każdorazowo w spotkaniu brało udział średnio 45 dzieci.
- w okresie od 10 lipca do 12 lipca 2019 roku "Pomagamy zwierzakom” warsztaty edukacyjno-plastyczne w klubie 
osiedlowym ,,Kwadrat” dla grupy 20 dzieci.
- w okresie od 12 lipca do 23 sierpnia 2019 roku ,"Wesołe piątki” gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym z osiedla Planty i Glinice. Każdorazowo w spotkaniu brało udział średnio 35 dzieci.
- w okresie od 12 lipca 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku „Kocykowe miasteczko” dla dzieci zamieszkujących 
w blokach socjalnych przy ul. Mroza, Marii Gail, Odlewniczej i Wernera. Każdorazowo w spotkaniu brało udział 
średnio 25 dzieci. 
- w okresie od 15 lipca do 19 lipca 2019 roku projekt socjalny „Wakacje w mieście” dla dzieci z osiedla Potok i XV-
lecia. Każdorazowo w spotkaniu brało udział 9 dzieci.
- w okresie od 19 lipca do 9 sierpnia 2019 roku projekt socjalny „Wakacje z mamą i tatą” dla dzieci z osiedla 
Zamłynie i Kaptur. Każdorazowo w spotkaniu brało udział 10 dzieci.
- w dniu 24 lipca 2019 roku organizacja ,,Kocykowego Miasteczka” dla dzieci z bloków socjalnych przy ul. 
Kazimierza Mroza w Radomiu - projekcja filmu pt. "Piękna i Bestia" ze słodkim poczęstunkiem, zorganizowana 
w Klubie Środowiskowym przy ul. Kazimierza Mroza 7/9. Liczba uczestników: ok. 25 dzieci i 4 os. dorosłe.
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- w okresie lipiec - sierpień 2019 roku gry i zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu na placu zabaw dla dzieci 
z osiedla Gołębiów I. Każdorazowo w spotkaniu brało udział średnio 40 dzieci.
- w dniu 23 lipca 2019 roku warsztaty kreatywne w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia 
w którym uczestniczyło 10 dzieci.
- w okresie od 5 sierpnia do 9 sierpnia 2019 roku „Zwiedzamy Radom” dla dzieci z osiedla Potok i XV-lecia. 
Każdorazowo w spotkaniu brało udział średnio 6 dzieci.

Ponadto MOPS poinformował, że przez okres wakacji swoją działalność prowadziło Centrum Wolanowska, 
która prowadziła zajęcia dla dzieci i młodzieży.

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 2019 rok. Materiały źródłowe dotyczące wykonania poszczególnych zadań znajdują się w dokumentacji 
prowadzonej przez komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Radomiu - Wydział Bezpieczeństwa, 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony.
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