
UCHWAŁA NR XXXV/321/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 2 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 

2019-2023" za 2019 rok 

Na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 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 realizacji "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023" 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 XXXV/321/2020 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 2 marca 2020 r. 

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

NA LATA 2019 – 2023” ZA 2019 ROK 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz.U. 
z 2019 r. poz. 511,1571) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przygotowała 
i wdrożyła do realizacji „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023”, co stanowi wypełnienie 
zapisu art. 38 a ust. 2 pkt 3 w/w ustawy. „Program” ten został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 
w Radomiu nr XXI/187/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz rozesłany do wszystkich podmiotów zajmujących się 
problematyką bezpieczeństwa. 

Deklarację do realizacji w/w Programu złożyło 23 podmioty realizujące ustawowe zadania 
z zakresu bezpieczeństwa (załącznik nr 1) oraz 49 szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. Wśród nich było 14 przedszkoli, 14 szkół 
podstawowych, 3 zespoły szkolno-przedszkolne, 5 liceów ogólnokształcących, 9 zespołów szkół 
zawodowych oraz 4 placówki oświatowe różnego typu. W celu uniknięcia powtarzania sprawozdania 
z każdej szkoły (dwukrotnie zwiększyłoby to ilość stron sprawozdania i w znacznym stopniu 
zmniejszyłoby jego czytelność) posegregowano realizowaną tematykę w zakresie bezpieczeństwa 
wskazując w sprawozdaniu tematykę prowadzonych działań z zakresu bezpieczeństwa, którą opisano 
w w/w „Programie” pod hasłem "Szkoły”. Szczegółowy wykaz placówek biorących udział w realizacji 
„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości i Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego 
na lata 2019-2023” przedstawia załącznik nr 2 do w/w sprawozdania. 

W ramach tego „Programu” w 2019 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

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

W ramach realizacji programu podjęła następujące przedsięwzięcia: 

Od 7 kwietnia rozpoczęła znakowanie rowerów. Procedura polega na wygrawerowaniu specjalnym 
przyrządem typu „engrawer”, oznaczenia oraz wydaniu właścicielowi tzw. „dowodu rejestracyjnego”, 
jako poświadczenia rejestracji pojazdu w bazie danych Policji. Oznaczenie roweru zostaje naniesione 
na ramie roweru w widocznym miejscu. Na naniesiony numer zostaje naklejona naklejka z kodem 
zawierającym numer identyfikacyjny. Podczas znakowania wypełniana jest karta identyfikacyjna, 
która jest przechowywana w jednostce. Właściciel roweru otrzymuje dowód identyfikacyjny. 
Znakowanie jest bezpłatne. Aby oznakować rower wystarczy mieć przy sobie dokument tożsamości. 
Policja będzie dysponować bazą zawierającą dane osób, które zdecydowały się oznakować swoje 
rowery. Dzięki temu w przypadku ich ewentualnej kradzieży i późniejszego odzyskania, możliwa 
będzie błyskawiczna identyfikacja właściciela. Rower można znakować w Komendzie Miejskiej Policji 
w Radomiu w każdy czwartek w godz. 10.00–12.00. Znakowanie jednośladów odbywa się także przy 
okazji różnego rodzaju festynów, imprez kulturalno - sportowych z udziałem dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 

Przez miesiąc trwał konkurs, w którym mieszkańcy Radomia i powiatu radomskiego mieli 
możliwość wyłonienia najpopularniejszego dzielnicowego. Celem konkursu było przybliżenie sylwetek 
dzielnicowych oraz podniesienie społecznego zaufania do tych funkcjonariuszy. Zainteresowani 
konkursem mogli głosować na dzielnicowych ze swojego rejonu przy pomocy przygotowanych ankiet. 
Po przeliczeniu wszystkich głosów okazało się, że w opinii mieszkańców Radomia najbardziej 
aktywną osobą w podejmowaniu działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w swoim rejonie 
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służbowym został asp. sztab. Artur Bednarski z Komisariatu III Policji w Radomiu. Drugie miejsce 
zajął mł. asp. Jarosław Szczepaniak z KP II, a trzecie mł. asp. Marcin Stępień z KP III. W opinii 
mieszkańców powiatu radomskiego najlepszym dzielnicowym w swoim rejonie służbowym został 
młodszy aspirant Sylwester Malmon z KP w Skaryszewie.Drugie miejsce zajęła młodszy aspirant 
Edyta Zaczkowska (KP Jedlińsk),a trzecie młodszy aspirant Tomasz Kloch (KP Kowala). Finały 
konkursów odbyły się 7 marca 2019 roku. 

Komenda Miejska Policji w Radomiu w dniu 20 marca włączyła się w ogólnopolski "Dzień 
przedsiębiorczości", który powołany został przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod 
patronatem Prezydenta RP. To jednodniowa praktyka, która ma na celu pomoc w podejmowaniu 
przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Radomską 
komendę odwiedzili w środę licealiści mieli okazję z bliska przyjrzeć się jak wygląda praca 
funkcjonariuszy policji. Uczniowie zapoznani zostali z pracą poszczególnych pionów policji. 
Najbardziej interesowały ich kwestie rekrutacyjne, to, co powinni zrobić i jakie warunki spełniać by 
wstąpić w szeregi tej formacji. Podczas wizyty w komendzie i rozmów z funkcjonariuszami młodzież 
miała okazję skonfrontowania swoich wyobrażeń o zawodzie policjanta z rzeczywistością. W trakcie 
trwającego spotkania funkcjonariusze przedstawili specyfikę zawodu policjanta, opisując zadania, 
jakimi zajmują się poszczególne piony służbowe. 

Komenda Miejska Policji w Radomiu włączyła się w organizację „Niebieskiego Tygodnia”, który był 
realizowany w dniach od 25 -29 marca 2019 roku. Celem tej inicjatywy jest edukacja w zakresie 
pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Osoby zainteresowane mogły uzyskać 
pomoc psychologiczno - pedagogiczną i prawną, a także uzyskać informacje o procedurze Niebieskiej 
Karty. Ponadto mogły uzyskać informacje dotyczące pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie 
naszego miasta. Policjanci pełnili dyżur w dwóch punktach na terenie miasta tj. w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej przy ul. Malczewskiego 20b oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu 
przy ul. Grabowa 17. 

W marcu i grudniu policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu biorą udział 
w charytatywnej akcji malowania pisanek i bombek. Namalowane pisanki i bombki biorą udział 
w licytacjach i sprzedawane są podczas koncertów. Dochód z wylicytowanych pisanek i bombek 
przekazany zostaje dla chorych i potrzebujących dzieci z naszego terenu. Przedstawiciele różnych 
środowisk zaproszeni przez prezydenta miasta tworzą autorskie dzieła. Od lat w akcję włączają się 
również przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, którzy zawsze wspierają takie akcje. 

7 maja policjanci WP KMP w Radomiu przeprowadzili szkolenie na terenie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Radomiu dla pracowników wszystkich bibliotek na terenie miasta. Szkolenie to zostało 
przeprowadzone przez funkcjonariuszy w bibliotece i miało na celu przygotowanie pracowników do 
radzenia sobie z zagrożeniami, jakie mogą napotkać w codziennej pracy zawodowej. Aby potrafili 
w szybki i właściwy sposób zareagować w sytuacjach, które są niebezpieczne dla nich samych oraz 
dla osób odwiedzających bibliotekę. W spotkaniu udział wzięło ok 200 osób. 

18 czerwca w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych WP KMP w Radomiu wspólnie 
z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowali seminarium „Bezpiecznie –
chce się żyć!”. Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców miasta. 
Poprzez dotarcie do szerokiego grona użytkowników dróg mamy możliwość przypomnienia 
obowiązujących przepisów, ale także zapoznanie z nowymi rozwiązaniami prawnymi oraz działaniami 
podejmowanymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Na zakończenie seminarium odbył się koncert 
Halinki Młynkovej. 

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w dniu 16 października 
uczestniczyli w czytelniczej akcji pod nazwą „Urodziny Książkowego Misia” organizowanej 
w Publicznym Przedszkolu nr 17 w Radomiu. Z okazji „Urodzin książkowego misia” w PP nr 
17 w Radomiu zorganizowano środowiskową imprezę czytelniczą pod hasłem „Urodziny Misia”. 
Spotkanie to zorganizowano w ramach działań na rzecz fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta 
dzieciom” i wzięli w nim udział rodzice i licznie zaproszeni goście, min. przedstawiciele radomskiej 
policji. Dzieci przygotowały występy artystyczne, a później goście czytali najmłodszym wiersze 
o misiach. 

W 2019 roku na terenie miasta odbyło się 89 imprez masowych. Do ich zabezpieczenia zostało 
skierowanych 4804 policjantów. W tym: artystyczno-rozrywkowych - 17, do których zostało 
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skierowanych - 511 policjantów, mecze piłki nożnej - 18, w tym - 3622 policjantów, imprezy sportowe 
z wyłączeniem meczy piłki nożnej - 54, w tym - 671 policjantów. 

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 pro obronnej 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. 

W dniu 8 listopada br. Wydział Prewencji KMP w Radomiu wspólnie z dyrekcją oraz społeczność 
szkolna V Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu zorganizowali XV Marsz Wolności pod hasłem „Na straży ładu i bezpieczeństwa” w 100-
lecie powołania Policji Państwowej. Marsz odbył się pod honorowym patronatem Komendanta 
Miejskiego Policji w Radomiu oraz Prezydenta Miasta Radomia. Uroczystości rozpoczęła msza święta 
w Katedrze Opieki Najświętszej Marii Panny w Radomiu za dusze polskich policjantów 
pomordowanych w Katyniu. Następnie wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w przemarszu pod Pomnik 
Czynu Legionów w trakcie, którego miała miejsce inscenizacja symbolicznie przypominająca 
wydarzenia z 2 listopada 1918 roku związane z powstaniem Republiki Radomskiej. Dowódcy grup 
rekonstrukcyjnych złożyli meldunek Józefowi Piłsudskiemu, który następnie wygłosił akt powołujący 
Policję Państwową. Odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” oraz złożono wiązanki pod Pomnikiem 
Czynu Legionów. W XV Marszu Wolności udział wzięli m.in. uczniowie radomskich szkół, grupy 
rekonstrukcyjne oraz kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Na zakończenie 
uroczystości dr Adam Duszyk popularyzator historii Radomia wspólnie z asp. sztab. Kamilą Adamską 
przygotowali w radomskiej „Łaźni” lekcję o powstaniu Policji Państwowej dla uczniów szkół średnich 
z terenu miasta i powiatu radomskiego, w których są klasy mundurowe. Każdy uczestnik marszu 
otrzymał pamiątkowy kotylion na100-lecie powołania Policji Państwowej. 

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

Miasta Radom. W miejsca w których rejestrowane są zwiększone ilości interwencji w tym wykroczeń 
drogowych, porządkowych oraz innych dyslokowane są patrole zarówno piesze jak i zmotoryzowane. 
Funkcjonariusze utrzymują stały kontakt z mieszkańcami, szkołami oraz instytucjami w celu lepszej 
znajomości terenu pod kątem wykroczeń. Ponadto o wszelkich zaistniałych zagrożeniach mieszkańcy 
są informowani na bieżąco za pomocą lokalnych mediów oraz usługi SISMS. W roku 2019 Straż 
Miejska otrzymała 3524 interwencji od operatorów monitoringu co pozwoliło znacząco wpłynąć na 
wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz ład i porządek publiczny. Funkcjonariusze podczas kontroli 
sprawdzają również poziom oznakowania dróg zarówno publicznych jak i wewnętrznych, a o 
wszystkich zauważonych nieprawidłowościach informują zarządcę drogi. Podczas czynności 
służbowych sprawdzane są również oznakowania budynków pod kątem numeru posesji. W ciągu 
roku Straż Miejska w porozumieniu z Komendą Miejską Policji oraz organizatorami imprez masowych 
prowadzi działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa na przedmiotowych imprezach. 

3. Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
a) Referat Bezpieczeństwa: 

W siedzibie Urzędu Miejskiego funkcjonuje całodobowe Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, które pełni funkcję zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania 
kryzysowego oraz prowadzenia działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem 
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta Radomia. Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony na bieżąco informuje mieszkańców Radomia o wszelkiego rodzaju 
zagrożeniach poprzez umieszczanie komunikatów i ostrzeżeń na stronie internetowej Miasta. 

W 2019r. Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony udzielił pomocy 
zagrożonej ludności w 2 zdarzeniach związanych z ewakuacją z budynku w zw. z zagrożeniem 
podłożenia ładunku wybuchowego oraz wybuchem w mieszkaniu w bloku, polegającej na 
zabezpieczeniu autokarów (środki własne Gminy – 1 620,00 zł). 
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W dniach 11-12.09.2019r. Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
zorganizował ćwiczenia obronne pt.: „RADOM 2019”, w których uczestniczyły m.in. służby miejskie 
(KMP, KMPSP), inspekcje (Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Radomiu), straże 
(Straż Miejska), Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Radomski Szpital Specjalistyczny, 
Wojska Obrony Terytorialnej. Celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania w wykonaniu zadań 
obronnych przez kierowników miejskich służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych 
Gminy i pracowników Urzędu Miejskiego. Źródło finansowania - dotacja celowa na zadania z zakresu 
administracji rządowej wykonywane przez Powiat. 

Ze środków własnych Gminy Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
zorganizował w Sandomierzu dwudniowe szkolenie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. W czasie szkolenia odbyły 
się wykłady oraz warsztaty mające na celu przygotowanie do działań w przypadku wystąpienia 
zagrożeń oraz poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście. 

We wrześniu 2019 r. przeprowadzone zostało również szkolenie obsady etatowej Powiatowego 
Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, częściowo dofinansowane z dotacji na obronę cywilną. 

Z budżetu Gminy przekazano środki finansowe dla Komendy Miejskiej PSP w Radomiu na 
dofinansowanie zakupu 11 kpl. specjalistycznych ubrań strażaka typu NOMEX w wysokości - 
15 000 zł (wartość zakupu 43 972,50 zł., w tym dofinansowanie z WFOŚiGW – 28 972,50). 

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony w celu utrzymania sprawności 
Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania przeprowadził konserwację urządzeń wchodzących 
w skład SWA na kwotę 13 605,00 zł. 

b) Referat Ochrony i Monitoringu Miasta: 
Łącznie w systemie monitoringu miejskiego w Radomiu na dzień 31.12.2019 rok pracuje 

70 kamer.W okresie od 1.01.2019 – 31.12.2019 roku ogółem pracownicy monitoringu zgłosili 5025 
interwencji, z tego 294 interwencji skierowano do Komendy Miejskiej Policji, a 4731 interwencji do 
Straży Miejskiej w Radomiu.  

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

Nr i Nazwa stanowiska Lokalizacja kamer 2018 r 2019 r Różnica 

STANOWISKO I 
Żeromskiego Żeromskiego/Plac Konstytucji 744 1433 +689 

STANOWISKO II 
Centrum Plac Dworcowy PKP 400 442 +42 

STANOWISKO III 
Miasto Kazimierz. Grodzka/Taxi 398 98 -300 

STANOWISKO IV 
Katedra 

Sienkiewicza/ Chrapka (było) 
Waryńskiego/Prusa 

54 
48 

48 
92 

+6 
+44 

STANOWISKO V 
Chrobrego Żeromskiego/Traugutta 263 124 -139 

STANOWISKO VI 
Osiedle XV Lecia Struga/Niedziałkowskiego 218 202 -16 

STANOWISKO VII 
25 Czerwca Struga/25 Czerwca 300 219 -81 

STANOWISKO VIII 
Osiedle Planty 

 
Planty 15 51 21 -30 

STANOWISKO IX 
Osiedle Ustronie 

Muszla 1 (Aleja) było 
Domagalskiego/Tunel 

195 
132 

186 
179 

-9 
+47 

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

3 podstawowych celów: 
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a) Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście przy współpracy z Policją, Strażą Miejską 
i innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
b) Inicjowanie i finansowanie działań edukacyjno-prewencyjnych przez Stowarzyszenie z zakresu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
c) Współpraca i dofinansowanie działań z zakresu szerokiego pojmowania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego realizowane przez Policję, Straż Miejską i inne instytucje zajmujące się tą problematyką. 
d) W celu zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania Stowarzyszenie 
„Bezpieczne Miasto” wzięło udział w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez MOPS dla około 120 
dzieci z rodzin objętych pomocą ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zabawę 
zorganizowano przy współpracy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rejon Pracy Socjalnej nr 9, 
Stowarzyszenia Inicjatywa Lokalna oraz Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto”. SBM przeprowadziło 
konkurs z wiedzy o bezpieczeństwie przeciw pożarniczym i ufundowało nagrody dla laureatów, zaś 
Mikołaj rozdał dzieciom paczki ze słodyczami. 
e) W miesiącu grudniu 2019 roku w Domu Kultury Idalin przy ul. Bluszczowej Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna zorganizowało zabawę karnawałową dla seniorów. 
Udział wzięło około 110 seniorów. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” zorganizowało konkurs 
edukacyjny z nagrodami o tematyce bezpieczeństwa. Nagrody ufundowało Stowarzyszenie „Bezpieczne 
Miasto”. 
f) W miesiącach październik – grudzień 2019 roku Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” zorganizowało 
konkurs plastyczny na temat „Nie dla Czadu – Czad zabija”. Wpłynęło 79 prac. Kapituła konkursowa 
wyłoniła 10 laureatów, którzy zostali wyróżnieni dyplomem i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez 
Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”. 

5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 
W ramach swojej kompetencji realizował na bieżąco n/w zadania tj: 

a) Postępowań w sprawie rozbiórki budynków zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia - 21 
(wykonano 3), 
b) Sprawdzenie stanu technicznego szkół przeznaczonych do akcji zima - 18,  
c) Sprawdzenie stanu technicznego szkół przeznaczonych do akcji lato - 18, 
d) Kontrole obiektów budowlanych w trakcie budowy - 210,  
e) Kontrole obiektów budowlanych użytkowanych - 422, 
f) Kontrola stanu technicznego placów zabaw -110, 
g) Legalizacja samowoli budowlanych - 3 (w tym opłaty legalizacyjne 125 000 zł), 
h) Kontrola stanów technicznych mostów kładek i wiaduktów - 2,  
i) Zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa - 8,  
j) Wniosek o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej -1, 
k) Kontrola BiOZ - 121 (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia),  
l) Kontrola ,,Eskape Room'ów" - 3,  
m) Kontrola stanu technicznego noclegowni - 2, 
n) Postępowania egzekucyjne - 63. 

6. Miejska Państwowa Straż Pożarna. 
W zakresie realizacji „Programu” podjęła następujące przedsięwzięcia: 

a) przeprowadzono analizę zagrożeń oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego miasta Radomia 
i powiatu radomskiego pod względem bezpieczeństwa oraz potrzeb społeczności lokalnej,  
b) propagowanie wśród mieszkańców działań edukacyjno-informacyjnych na temat zagrożeń 
związanych z tlenkiem węgla: pogadanki w szkołach dla dzieci oraz seniorów oraz w siedzibie tutejszej 
komendy na sali edukacyjnej „Ognik”, 
c) monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych (sportowych, 
artystycznych oraz rozrywkowych) poprzez opiniowanie odpowiedniego zabezpieczenia pod względem 
ochrony przeciwpożarowej, 
d) pokazy, ćwiczenia oraz pogadanki dotyczące bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, 
e) stałe doskonalenie współpracy i koordynacji działań służb, inspekcji, straży oraz innych uczestników 
działań ratowniczych na terenie miasta Radomia poprzez uczestnictwo w ćwiczeniu na terenie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu ul. Wjazdowa, 
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f) prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych obiektów w zakresie przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych. 

7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.  
a) Konsekwentne reagowanie na wszelkiego rodzaju patologie – budowanie przekonania wśród całej 
społeczności Ośrodka, że nie są one tolerowane, m.in. wykorzystywanie monitoringu wizyjnego, dyżury 
nauczycieli i innych pracowników. 
b) Przeprowadzenie wewnętrznego Badania Poziomu Bezpieczeństwa w Ośrodku dwa razy w ciągu 
roku szkolnego. 
c) Przeprowadzenie warsztatów dla wychowanków z pierwszej pomocy przedmedycznej przez 
doświadczonych ratowników medycznych karetki Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 
d) Wizyta wychowanków w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej KM PSP w Radomiu w celu zwiększenia 
świadomości jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożaru, do kogo można się zwrócić o pomoc oraz 
jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i otoczenia. 
e) W grupach wychowawczych odbyły się zajęcia pt.: „Bezpieczna szkoła- zagrożenia i zalecane 
działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa wychowanków” prowadzone przez wychowawców 
grup wychowawczych. Celem zajęć było uświadomienie wychowankom zagrożeń w sytuacjach 
kryzysowych w szkole oraz omówienie procedur postępowania; przypomnienie pojęć przemoc, agresja 
oraz konsekwencji takich zachowań; kształtowanie konstruktywnego radzenia sobie z emocjami. 
f) Uczestnictwo wychowanków w akcji pod nazwą “Ratowanie na spontanie”, podczas której młodzież 
z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland pokazywała, tłumaczyła 
i nauczała jak poprawnie przeprowadzić akcję ratunkową w sytuacji realnego zagrożenia zdrowia i życia. 
g) Wyjścia na basen, zawody sportowe, mecze, koncerty, imprezy kulturalne, etc. w celu rozwijania 
u wychowanków umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.  
h) Działania Samorządu Wychowanków zachęcające do aktywnego i bezpiecznego wysiłku- 
organizowanie zabaw i turniejów sportowych w czasie wolnym od nauki. 
i) Wykorzystanie środków masowego przekazu w celu promowania prospołecznych wzorców zachowań 
– projekcje filmów profilaktycznych kierowanych do młodzieży szkolnej.  
j) Podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w szkole wśród nauczycieli, pedagogów, 
psychologów i pracowników obsługi – szkolenia zewnętrzne, udział w konferencjach. 
k)  Kontynuacja prac nad rozbudową monitoringu wizyjnego (o miejsca potencjalnie zagrożone) oraz 
wykonywanie bieżących napraw i remontów bazy lokalowej Ośrodka w celu poprawy bezpieczeństwa jej 
użytkowników. 

8. Powiatowy Inspektor Sanitarny. 
W 2019 roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu skupiła się głównie na 

wykonywaniu zadań statutowych. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań 
z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 

- higieny środowiska, 
- higieny pracy w zakładach pracy, 
- higieny procesów nauczania wychowania, 
- higieny wypoczynku i rekreacji, 
- zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 
- higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, 
w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości 
środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. 

Powyższe zadania wykonywane są poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru 
sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób 
zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu 
działalności oświatowo-zdrowotnej. 

a) imprezy masowe: w 2019r. Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej wydała 28 opinii na organizację 
imprez masowych o charakterze sportowym oraz artystyczno-rozrywkowym. 
b) kontrola kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli: w 2019r. na nadzorowanym 
terenie nie zgłoszono miejsc wykorzystywanych do kąpieli ani kąpielisk. 
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c) kontrola jakości wody w basenach kąpielowych: liczba basenów kąpielowych w Radomiu dostępnych 
dla ludności wynosi 6 (sześć). W 2019 roku objęto nadzorem prywatny basen Aqua Aerobic. Są to 
baseny całoroczne, zasilane w wodę pochodzącą z sieci wodociągu miejskiego. Działają przez cały rok, 
z przerwami na wykonanie prac technicznych. Próbki wody do badań pobierane są zgodnie 
z zatwierdzonym harmonogramem. W przypadku przekroczeń parametrów mikrobiologicznych 
właściciele obiektów podejmowali stosowne działania naprawcze, również z wyłączeniem danych 
urządzeń. 
d) kontrola jakości wody do spożycia: jakość wody do spożycia jest monitorowana na bieżąco. Jakość 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie budziła zastrzeżeń. Woda pochodzi z wodociągu 
miejskiego w Radomiu. W ciągu całego roku, zgodnie z harmonogramem prowadzona jest kontrola 
jakości ciepłej wody użytkowej. Próbki wody do badań pobierane są z natrysków. Badania prowadzone 
w kierunku bakterii z rodzaju Legionella sp. dotyczy to zwłaszcza obiektów służby zdrowia, DPS, 
obiektów hotelowych, basenów. W przypadku przekroczeń właściciele obiektów podejmowali stosowne 
działania naprawcze, włącznie z wyłączeniem danych urządzeń. 

9. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego. 
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w ramach „Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” w 2019 roku 
realizowała następujące przedsięwzięcia: 

a) Zakup nowoczesnych ambulansów wraz z pełnym wyposażeniem dla Radomskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego. Pięć nowych ambulansów trafiło do RSPR w październiku 2019 roku. Kosztowały 
w sumie 3,3 mln złotych, z czego 2,5 mln pochodziło od Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
a pozostała kwota z budżetu miasta Radomia. Stacjonujące w Radomiu karetki pokonują rocznie około 
800 tysięcy kilometrów. Nowe ambulanse zastąpiły najbardziej wyeksploatowane pojazdy. Dzięki 
wymianie taboru możliwa była poprawa stanu bezpieczeństwa oraz komfortu zarówno pacjentów jak 
i Zespołów Ratownictwa Medycznego RSPR. 
b) Ćwiczenia na terenie Aeroklubu w Piastowie k. Radomia. W dniu 6 listopada 2019 roku na terenie 
Aeroklubu zorganizowane zostały działania, których celem było doskonalenie współdziałania służb 
w sytuacji zagrożenia na lotnisku– scenariusz zakładał, opanowanie samolotu przez uzbrojoną osobę. 
W ćwiczenia zostały zaangażowane Zespoły Ratownictwa Medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego, policjanci Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej w Radomiu oraz strażacy Państwowej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej. 
c) Ćwiczenia obronne Radom 2019. Zespoły Ratownictwa Medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego uczestniczyły w ćwiczeniach obronnych „Radom 2019”, które w dniu 11 września 
2019 roku zostały przeprowadzone na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji przy ul. 
Wjazdowej w Radomiu. Ich celem było sprawdzenie gotowości i koordynacji działań różnych służb na 
wypadek zagrożenia. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że doszło do ataku na węzeł komunikacyjny oraz 
stację paliw. W działaniach mających na celu odparcie ataku uczestniczyły także siły Wojsk Obrony 
Terytorialnej, Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej. 
d) Piknik Zdrowia na deptaku. W dniu 2 czerwca 2019 roku na Placu Corazziego odbył się VII Piknik 
Zdrowia organizowany przez Urząd Miejski w Radomiu. Tradycyjnie podczas pikniku nie mogło 
zabraknąć Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, każdy kto zgłosił się do namiotu RSPR mógł 
sprawdzić poziom cukru we krwi. Celem prowadzonej akcji była profilaktyka cukrzycy.  
e) Z okazji Dnia Dziecka do karetek Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego trafiły kolorowe 
maskotki. Pluszaki wyruszyły razem z ratownikami do chorych dzieci. Ponad 1 250 maskotek zebrali 
uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta 
w Radomiu. Maskotki pomagają dzieciom w trudnych dla nich sytuacjach, pozwalają opanować lęk 
i strach towarzyszący małym pacjentom podczas choroby czy wypadku. 
f) Radomska stacja Pogotowia Ratunkowego w 2019 roku prowadziła szkolenia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy medycznej. Zajęciami zostali objęci uczniowie szkół oraz dzieci uczęszczające do 
przedszkoli w mieście i powiecie. W 2019 roku w zajęciach uczestniczyło 1814 osób. Znajomość zasad 
udzielania pierwszej pomocy ma decydujący wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli.  

10. Szkoły. 
Do działań związanych z realizacją Programu, które były najczęściej realizowane przez 

poszczególne placówki należy zaliczyć: 
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a) Systematyczny kontakt dyrektora placówki z dzielnicowym i Strażą Miejską - zgłaszanie zagrożeń 
występujących w najbliższym otoczeniu, udział w wywiadzie środowiskowym. 
b) Prawidłowe oznaczenie dróg dojazdowych do placówki oraz numeru posesji. 
c) Propagowanie wśród uczniów/wychowanków i ich rodzin właściwej gospodarki odpadami 
z uwzględnieniem selektywnej zbiórka odpadów do odpowiednio oznaczonych pojemników.  
d) Włącznie się do akcji opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz propagowanie humanitarnego 
postępowania ze zwierzętami. 
e) Dbałość o terminowe dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów szkolnych.  

11. Wodociągi Miejskie. 
Właścicielem i eksploatatorem systemu zaopatrzenia miasta w wodę są Wodociągi Miejskie 

w Radomiu Sp. z o.o. Swą działalnością obejmują one miasto Radom i niektóre okoliczne 
miejscowości w gminach: Wolanów, Zakrzew, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew, Kowala, Jedlińsk. 
Dostarczanie wody do odbiorców odbywa się za pośrednictwem układu sieci rozdzielczej i podłączeń 
domowych. Cały układ sieci jest spięty pierścieniowo, aby awaryjne wyłączenie odcinka sieci lub 
miejscowy spadek ciśnienia wody nie był uciążliwy dla mieszkańców. Aby zapewnić stałą kontrolę 
jakości wody w 2019r. była ona badana w Laboratorium Badawczym Dział Sekcji Wody Wodociągów 
Miejskich w Radomiu oraz w laboratorium firmy J.S. Hamilton Poland S.A. w zakresie wybranych 
parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych. Działalność Laboratorium Badawczego Dział 
Sekcji Wody Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z 0.0. dotycząca kontroli jakości wody jest 
prowadzona zgodnie z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami oraz z procedurami badawczymi 
i metodami analitycznymi zgodnymi z polskimi normami. W celu zapewnienia jakości badań oraz 
potwierdzenia kompetencji technicznych do ich wykonywania laboratorium wdrożyło system 
zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1 :2007, czego wynikiem 
było uzyskanie akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji w marcu 2009 roku - 
certyfikat nr AB 990. W celu realizacji stałej kontroli wody podawanej do sieci Stacje Uzdatniania 
Wody wyposażone są w odpowiednie urządzenia i testy, za pomocą których codziennie jest 
możliwość kontrolowania zawartości żelaza, manganu i chloru w produkowanej wodzie. 

a) kontrola wewnętrzna. Jakość wody uzdatnionej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej była 
kontrolowana przez Laboratorium Badawcze Dział Sekcji Wody Wodociągów Miejskich w Radomiu. Dla 
Stacji Uzdatniania Wody: Malczew, 25-Czerwca, Obozisko, Sławno i Potkanów badania były 
wykonywane raz w tygodniu, natomiast dla SUW Lesiów i Białostocka raz w miesiącu. W sumie 
Laboratorium Wodociągów Miejskich wykonało 320 badań fizykochemicznych oraz 320 badań 
mikrobiologicznych. 
b) monitoring kontrolny i przeglądowy. Na terenie zasięgu wodociągu miejskiego w 2019r. odbywały 
się kontrole jakości wody w wyznaczonych punktach monitorowania zaakceptowanych przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu i Wodociągi Miejskie w ramach  
prowadzonego monitoringu kontrolnego i przeglądowego zgodnie z "Harmonogramem poboru próbek 
wody", z uwzględnieniem zasad określonych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., 
poz. 2294). W ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakość wody w sieci była kontrolowana 
przez Laboratorium Badawcze Dział Sekcji Wody Wodociągów Miejskich oraz laboratorium firmy J.S. 
Hamilton Poland S.A. W ramach monitoringu kontrolnego Laboratorium Wodociągów Miejskich wykonało 
100 badań wody pobranej w punktach monitorowania. Monitoring przeglądowy W ramach monitoringu 
przeglądowego Laboratorium Wodociągów Miejskich wykonało 7 badań wody uzdatnionej pobranej 
w punktach monitorowania. W celu zapewnienia właściwego stanu higieniczno-sanitarnego oraz 
technicznego obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę pracownicy Sekcji Nadzoru 
Higieny Komunalnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu raz w roku 
przeprowadzają kontrolę w zakresie przestrzegania wymagań przepisów higienicznych i zdrowotnych na 
każdej Stacji Uzdatniania Wody oraz we wszystkich hydroforniach będących własnością lub 
w eksploatacji Wodociągów Miejskich w Radomiu. W 2019r. zostało przeprowadzonych 7 kontroli 
sanitarnych na pracujących Stacjach Uzdatniania Wody oraz 14 kontroli na hydroforniach. 
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II.  BEZPIECZEŃSTWO W SZKOŁACH: 
1. Komenda Miejska Policji. 

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, na co dzień przeprowadzają 
spotkania profilaktyczno - edukacyjne dla rodziców, pedagogów, uczniów, podczas których poruszane 
są aspekty prawne oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. W zależności od zaproponowanych 
zagadnień tematyka spotkań dostosowywana jest do potrzeb adresatów. 

W dniu 26.02.2019 r. w Ochotniczym Hufcu Pracy w Radomiu, radomscy policjanci z WP KMP 
w Radomiu spotkali się z młodzieżą z mazowieckich jednostek wychowawczo – opiekuńczych. 
Podczas spotkania policjanci zapoznali uczestników z zagadnieniami z zakresu cyberzagrożeń oraz 
odpowiedzialności nieletnich. W trakcie spotkania młodzież otrzymała materiały edukacyjno - 
profilaktyczne dotyczące poruszonej tematyki związanej z cyberprzemocą. Prelekcja odbyła się 
w ramach kursów prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Radomiu, dotyczących 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży z OHP. 

W dniu 25 kwietnia policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu promowali zawód policjanta 
przy okazji „Dni otwartych” w ZDZ w Radomiu, gdzie odbywały się m.in. warsztaty wyszkolenia 
strzeleckiego oraz instruktaż posługiwania się bronią palną, pokazy i warsztaty czynne samoobrony 
z wykorzystaniem elementów judo, kickboxingu i karate, pokazy musztry paradnej z wykorzystaniem 
broni białej oraz indywidualnego i grupowego wyszkolenia w zakresie musztry, prezentacje pracowni: 
informatycznej, fryzjersko-kosmetycznej i wizażu, gastronomicznej, chemicznej, salonu fryzjerskiego, 
Szkolnej Izby Pamięci, a także sal szkoleniowych: spawalniczej, CNC i stanowiska kierowcy wózków 
jezdniowych. Prowadzącym „Dni otwarte” był Wojtek Szymański z Radia Eska. Na policyjnym 
stomożna było zapoznać się z zawodem policjanta oraz oznakować rower. Policjanci przedstawili 
również wystąpienie na temat pracy i roli policjanta w społeczeństwie tym samym zachęcając do 
wstąpienia w nasze szeregi. 

W dniu 15.05.2019 roku został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs plastyczny „Maluchy, średniaki 
i starszaki to bezpieczne przedszkolaki”. Organizatorem było Przedszkole Publiczne nr 
19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent 
Miasta Radomia Radosław Witkowski Konkurs był podsumowaniem wiedzy przedszkolaków na temat 
bezpiecznych zachowań, które przez cały rok maja okazję przyswajać w ramach spotkań z różnymi 
przedstawicielami instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa. 

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w ramach 
prowadzonej na całym Mazowszu kampanii profilaktycznej „Narkotyki i dopalacze zabijają” mającej na 
celu uświadomienie zagrożeń płynących z używania narkotyków i dopalaczy, spotykają się 
z nauczycielami i rodzicami. Podczas spotkań pedagodzy i rodzice mogą zapoznać się ze specjalną 
walizką narkotykową. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu spotykają 
się z rodzicami podczas wywiadówek, a także z nauczycielami i omawiają problematykę narkotykową. 
Podczas spotkań nauczyciele oraz rodzice zapoznani zostają ze skalą zagrożenia przestępczością 
narkotykową. 

W dniu 26 września Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu spotkali 
się z dziećmi w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Radomiu. Policjanci niemal codziennie odwiedzają 
najmłodszych mieszkańców naszego miasta w przedszkolach. Podczas tych spotkań mundurowi 
rozmawiają z dziećmi o bezpiecznych zachowaniach na drodze, prawidłowym przechodzeniu przez 
jezdnię, przypominają również jak istotną rolę odgrywają elementy odblaskowe, a także jak 
bezpiecznie podróżować samochodem. 

 Radomscy policjanci uczestniczyli w festynach na terenie miasta i powiatu radomskiego. Podczas 
festynów funkcjonariusze przeprowadzili szereg konkursów dla dzieci i ich rodziców. W trakcie 
zabawy każdy mógł zapoznać się z pracą policji zgodnie z założeniami kampanii „Zostań Policjantem„ 
oraz zwiedzić stoisko policyjne, w którym oprócz materiałów profilaktycznych prezentowano policyjne 
radiowozy i motocykle. 

W dniu 26 listopada 2018r. w Warszawie zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Głównym 
Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, Komendantem Głównym Policji, Szefem Krajowej 
Administracji Skarbowej, Prokuratorem Krajowym, Komendantem Głównym Straży Granicznej 
i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym o współpracy w celu sprawnego i skutecznego 
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wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Realizacja 
Porozumienia wymagała ewaluacji efektów, dlatego Główny Inspektor Sanitarny utworzył projekt 
,,Nowe Narkotyki” - Pilotaż Mazowiecki. Pilotaż obejmuje powiaty: pruszkowski, sochaczewski, 
radomski, legionowski, wyszkowski i m. st. Warszawa. Zgodnie z wytycznymi jakie wynikały z projektu 
pilotażowego "Nowe Narkotyki” w dniu 13 marca 2019 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Radomiu zawarte zostało Porozumienie na szczeblu powiatowym pomiędzy 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu a Komendantem Miejskim Policji 
w Radomiu. Celem porozumienia jest pozyskiwanie wiedzy statystycznej dotyczącej rozmiarów 
zjawiska używania substancji psychoaktywnych w mieście Radom i powiecie radomskim, miejscach 
szczególnego zagrożenia oraz zapewniania aktualnych źródeł rzetelnej informacji dot. dostępu do 
nowych narkotyków. Cyklicznie, co kwartał Wydział do walki z Przestępczością 
Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przesyła do Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Radomiu wskaźniki policyjne dotyczące: 

a) produktów, substancji psychoaktywnych pozyskanych z rynku przez Policję, 
b) zgonów, których przyczyną mogą być substancje psychoaktywne, 
c) liczby postępowań wszczętych z podaniem liczby stwierdzonych przestępstw i wskazaniem ich 
rodzajów, 
d) liczby kierowców z pozytywnym narkotestem oraz ofiar lub sprawców wypadków drogowych, 
u których wykryto substancje psychoaktywne. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu jest w stałym kontakcie z Wydziałem do 
walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. 

2. Straż Miejska. 
Patrol szkolny w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. przeprowadził kontrolę placówek 

szkolnych, sklepów i zakładów gastronomicznych prowadzących sprzedaż alkoholu oraz punktów 
z automatami do gier zręcznościowych o niskich wygranych. 

Skontrolował: Szkoły – 234; Inne - 11. W wyniku podjętych czynności patrol szkolny przeprowadził 
rozmowy: 

- z dyrektorem bądź pedagogiem szkolnym na tematy zagrożeń jakie występują na terenie szkół, 
- w obecności przedstawiciela szkoły z 21 uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, 
- w obecności rodzica z 1 uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, 
- omówiono sytuację rodzinną uczniów - 18, 
- omówiono zagrożenia szkolne, zasady współpracy - 17, 
- zespół interdyscyplinarny -11,  
- pogadanki - 67, 
- współpraca z MOPS - 9, 
- współpraca CARITAS streetworker - 6, 
- asysta Kurator Sądowy - 1, 
- wnioski do sądu dla nieletnich - 7, 
- KMZ szkolny – 76; 

Ponadto skontrolowano: 

a) Sklepy z alkoholem - 84, 
b) Półkolonie - 11, 
c) Miejsca przebywania osób bezdomnych - 48, 
d) Kontakt z osobą bezdomną - 61, 
e) Nielegalne kąpieliska, tafle lodowe - 135, 
f) Festyny, zabezpieczenia - 4, 
g) KMZ jadłodajnia -19, 
h) Współpraca z Okręgowym Urzędem Miar - 1. 
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3. Miejska Państwowa Straż Pożarna. 
a) przeprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, internatach szkolnych 
praktycznego (treningów) sprawdzania organizacji oraz warunków praktycznego sprawdzenia ewakuacji, 
b) realizacja edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach w tym kształtowanie umiejętności stosowania 
pierwszej pomocy, 
c) kontrola sprawności sieci hydrantowej, 
d) organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych w czasie pożarów oraz likwidacji miejscowych 
zagrożeń, 
e) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych 
lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. 

4. Szkoły - zrealizowały następujące przedsięwzięcia:  
a) Obserwacja i analiza problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz zagrożeń 
w szkole/placówce i jej otoczeniu. 
b) Diagnozowanie poprzez ankietowanie uczniów, obserwację pod kątem bezpieczeństwa na terenie 
szkoły i w okolicach szkoły oraz dokonywanie analizy potrzeb społeczności uczniowskiej w tym zakresie. 
c) Organizacja dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych. 
d) Prowadzenie monitoringu wizyjnego w placówce. 
e) Prowadzenie działań edukacyjnych informujących o skutkach i konsekwencjach prawnych 
wynikających z przestępczości i demoralizacji. 
f) Poszerzanie oferty aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez 
wykorzystanie istniejącej bazy rekreacyjno - sportowej i potencjału kadry pedagogicznej - organizacja 
imprez sportowo – turystycznych. 
g) Organizacja półkolonii i półzimowisk w celu zapewnienia racjonalnego wypoczynku letniego 
i zimowego dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w czasie wolnym od nauki. 
h) Przeprowadzanie pogadanek na temat bezpieczeństwa w czasie wolnym i odpowiedniego 
zachowania się dzieci podczas zabaw (place zabaw, boiska, lodowiska, parki), wyjść do miejsc 
publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej. 
i) Prowadzenie na terenie placówki akcji organizowanych przez instytucje działające na rzecz 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
j) Umieszczanie plakatów, informacji o możliwości skorzystania z pomocy powołanych do tego instytucji. 
k) Zapoznanie uczniów z regulaminem wycieczek obowiązującym w szkole oraz konsekwentne 
egzekwowanie przestrzegania zasad w nim zawartych podczas imprez wyjazdowych. 
l) Udział dzieci i młodzieży w akcjach profilaktycznych organizowanych przez Policję, Straż Miejską, 
WOPR, Straż Pożarną – kształtowanie bezpiecznych zachowań i umiejętności wzywania pomocy. 
m) Współpraca szkól z kuratorami sądowymi. 
n) Nauka zasad udzielania pierwszej pomocy. 
o) Kształtowanie postaw zdrowego stylu życia poprzez zajęcia i spotkania ze specjalistami 
i pracownikami służby zdrowia. 
p) Udział w akcjach związanych z propagowaniem zdrowego odżywiania. 
q) Organizowanie festynów rodzinnych na terenie placówki – propagowanie aktywnego spędzania czasu 
w gronie rodzinnym. 
r) Zapoznanie uczniów/wychowanków z zasadami bhp i przeciwpożarowymi, przeprowadzanie 
ewakuacji podczas próbnego alarmu. 
s) Zajęcia na temat przemocy i agresji wśród rówieśników – eliminowanie przejawów niepożądanych 
zachowań, zapoznanie z konsekwencjami prawnymi. 
t) Prowadzenie zajęć z zakresu przeciwdziałania agresji słownej i „mowie nienawiści”. 
u) Zajęcia na temat profilaktyki uzależnień - alkohol, nikotyna, narkotyki i dopalacze. 
v) Podnoszenie świadomości na temat skutecznej ochrony danych osobowych. 

5. Centrum Medyczne Corten Medic. 
Centrum Medyczne Corten Medic sprawuje opiekę medyczną nad dziećmi i młodzieżą szkolną. 

Współpracuje z 8 liceami oraz 5 szkołami podstawowymi. Pielęgniarki planują i realizują 
profilaktyczną opiekę zdowotną. Prowadzone są pogadanki na różne tematy wynikające z potrzeb 
młodzieży np.: 

- walka z otyłością, 
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- piramida zdrowego żywienia, 
- profilaktyka przeciwgróźlicza, 
- higiena jamy ustnej, 
- grupowa profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów. 

Centrum Medyczne Corten Medic objęło opieką stomatologiczną: 

- Licea Ogólnokształcące - 10 szkół; 
- Publiczne Szkoły Podstawowe -12 szkół; 
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapi -2; 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny -4; 
- Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich; 
- Zespół szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych; 
- Zespół Szkół Plastycznych; 
- Zespół Szkół Zawodowych; 
- Zespół Szkół Elektronicznych; 
- Zespół Szkół Zawodowych; 
- Teb Edukacja; 
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących. 

6. 62 Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. 
a) 62 blp inicjował spotkania z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, podczas których zapoznano uczniów 
z „Rolą, zadaniami i procesem rekrutacji do Wojska Obrony Terytorialnej”, oraz o „Roli WOT 
w systemie Zarządzania Kryzysowego Państwa”; 
b) Realizowano w radomskich szkołach akcję „Ferie z WOT”, podczas której edukowano młodzież na 
temat bezpieczeństwa w regionie, a także rekrutowano chętnych do służby; 
c) Podczas licznych stoisk informacyjno – promocyjnych, w czasie festynów i pikników, żołnierze 62 blp 
poruszali zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również 
edukowali jak służba w WOT wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa w regionie. 
III.  BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM: 
1. Komenda Miejska Policji. 

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Radomiu prowadzi szereg działań mających na celu poprawę 
ogólnego stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. Działania te prowadzone są w dwóch obszarach, tj,: kontrolno – prewencyjnym oraz 
edukacyjno – profilaktycznym. Działania kontrolno – prewencyjne prowadzone przez policjantów 
WRD KMP Radom bezpośrednio na drogach: 

Działania krajowe: 
- Prędkość – celem działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości 
z wykorzystaniem pomiarów prędkości w sposób statyczny i dynamiczny; 
-  Kaskadowy pomiar prędkości – celem działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania 
ograniczeń prędkości; 
- Alkohol i narkotyki - działania ukierunkowane na przeprowadzenie badań stanu trzeźwości jak 
największej liczby kierujących pojazdami, a tym samym ujawnienie i eliminowanie z ruchu kierujących 
pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu; 
-  TRUCK & BUS – działania zmierzające do ujawnienia i eliminowania nieprawidłowości związanych 
z wykonywaniem transportu osób i rzeczy; 
- Pasy – działania polegające na egzekwowaniu stosowania się przez kierujących i pasażerów do 
obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewozu dzieci; 
- Telefony – celem działań jest egzekwowanie stosowania się przez kierujących do zakazu korzystania 
podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. 
- Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu drogowego do przepisów 
dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym – rowerzysta; 
- Bezpieczny weekend – działania mające na celu zap bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na 
głównych ciągach komunikacyjnych w okresie tzw. ”długich weekendów”; 
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-  Bezpieczne wakacje/ferie – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku 
i płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych w okresie wakacji / ferii; 
-  Bezpieczna droga do szkoły – celem działań jest zapewnienie właściwego nadzoru nad 
bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz drogach prowadzących do 
szkół; 
- Znicz - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na 
głównych ciągach komunikacyjnych oraz w okolicach cmentarzy; 
- SMOG – działania mające na celu wyeliminowanie pojazdów silnikowych, które naruszają wymagania 
ochrony środowiska; 

Działania wojewódzkie: 
- Bezpieczny pieszy na Mazowszu – działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych, 
prowadzone w dwóch obszarach, tj.: 
- Bezpieczne przejście – celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na oznakowanych 
przejściach dla pieszych; 
- Widoczny na drodze – bezpieczny po zmroku – celem działań jest korzystanie z elementów 
odblaskowych po zmroku poza obszarem zabudowanym, by stać się widocznym, dla innych uczestników 
ruchu; 
- Mój rower – moje życie – działania mające na celu bezpieczeństwo bezpieczeństwa, porządku 
i płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych w okresie tzw. ”długich weekendów”; 
- Bezpieczne wakacje/ferie – działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku 
i płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych w okresie wakacji / ferii; 
- Bezpieczna droga do szkoły – celem działań jest zapewnienie właściwego nadzoru nad 
bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz drogach prowadzących do 
szkół; 
- Znicz - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na 
głównych ciągach komunikacyjnych oraz w okolicach cmentarzy; 
- SMOG – działania mające na celu wyeliminowanie pojazdów silnikowych, które naruszają wymagania 
ochrony środowiska; 
-  Mój rower – moje życie – działania mające na celu bezpieczeństwo Wraz z Urzędem 
Marszałkowskim w Warszawie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu od 
2016 roku realizowaliśmy akcję profilaktyczną pn. ”Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”, w którą 
włączyła się również Państwowa Straż Pożarna. Policjantka przeprowadzała prelekcję z zakresu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz omówiła film pt. „…tak, chcę być bezpieczny”. Każdy uczeń 
otrzymał zestaw elementów odblaskowych. Dzieci podzielone były na 3 grupy. Równolegle w czasie 
pogadanki o bezpieczeństwie z policjantką odbywał się pokaz resuscytacji oddechowo – krążeniowej 
przeprowadzony przez strażaków oraz udostępnionym przy WORD symulatorze jazdy motorowerem 
uczniowie mogli poćwiczyć umiejętności kierowania w imitowanym ruchu ulicznym. 

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Radomiu od 2018r włączył się również w realizację innych akcji 
profilaktycznych inicjowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu i Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, pn. „Przedszkolak widoczny i bezpieczny”. Akcja ta skierowana jest 
do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Kolejną akcją jest „Jesteś widoczny – jesteś 
bezpieczny Wyprawka dla pierwszoklasisty”, która skierowana jest do dzieci przekraczające po 
raz pierwszy szkolne mury. Na spotkaniach każdy przedszkolak otrzymuje odblaskową maskotkę, 
przedszkole tzw. „węża spacerowego”, a pierwszoklasista wyprawkę szkolną, w której skład wchodzą 
zestawy elementów odblaskowych. Od 5 czerwca 2017 r Wydział Ruchu Drogowego KMP 
w Radomiu realizuje również profilaktykę na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Mazowieckim Szpitalu 
Specjalistycznym w Radomiu – w Kąciku BRD. Podczas spotkań z policjantami, dzieci zapoznawały 
się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Funkcjonariusze WRD KMP w Radomiu aktywnie uczestniczą w działaniach okolicznościowych 
inaugurujących, np. „Pierwszy Dzień Wiosny”, „Walentynki”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień 
Kobiet”, itp. Dodatkowo policjanci z udziałem dzieci organizują działania w obrębie przejść dla 
pieszych pn. „Kierowco! Nie polujemy na zebrach”. Wiedzę teoretyczną przekazaną na 
prelekcjach policjanci przenoszą na poziom wykorzystywany w praktyce. Wraz z policjantami, dzieci 
udawały się na pobliskie przejście dla pieszych i propagowały zasady BRD oraz promowali poprawne 
zachowania kierujących pojazdami w rejonach przejść dla pieszych. 
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Działania pn. „Jabłko czy cytryna” prowadzone są w obrębie placówek szkolnych przez 
policjantów, jak również z udziałem dzieci. Dzieci ubrane w kamizelki odblaskowe oraz wyposażone 
w kosze ze słodkimi jabłkami i kwaśnymi cytrynami wraz z policjantami WRD KMP w Radomiu 
przypominały o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego w rejonie placówki szkolnej. Cytrynę 
otrzymywała osoba, u której spostrzeżono uchybienia – musiała zjeść „za karę” na miejscu kawałek 
cytryny, natomiast osoby zachowujące się wzorowo otrzymywały jabłko. Działania pozytywnie 
odebrane były wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci, które 
mogły nagrodzić lub ukarać za zachowanie kierujących. 

WRD KMP w Radomiu współorganizują i uczestniczą również w wielu turniejach o tematyce 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Są to turnieje szkolne, powiatowe oraz ogólnopolskie. Celem 
Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie 
przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również kształtowanie partnerskich 
zachowań wobec innych uczestników ruchu. 

W ramach kampanii „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”– Policjanci wraz ze Służbą 
Ochrony Kolei uświadamiali użytkownikom dróg (kierowcom, pieszym, rowerzystom), jak wielkie 
znaczenie ma zachowanie ostrożności podczas pokonywania  przejazdów kolejowych.  

Ponadto funkcjonariusze WRD KMP Radom byli obecni na wielu festynach, eventach, piknikach 
rodzinnych, gdzie rozmawiali z ich uczestnikami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak 
również prezentowali sprzęt policyjny. 

 Funkcjonariusze prowadzili również zajęcia w szkołach podstawowych przygotowując dzieci do 
egzaminów na kartę rowerową. Pod koniec roku szkolnego wiedza ta była sprawdzana na owych 
egzaminach, w których również uczestniczyli policjanci WRD KMP w Radomiu. 

W 2019 roku prowadzona jest III edycja akcji pn. „Jestem uprzejmym kierowcą”. Policjanci 
Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Radomiu, w comiesięcznych wyjazdach przyglądają się 
uczestnikom ruchu drogowego w celu ujawnienia pozytywnych zachowań na drodze. Powyższe 
działania profilaktyczne przeprowadzone były wraz z portalem radommoto.pl. w ramach kampanii 
„Radomskie – regionem kultury na drodze”. 

Poza opisywanymi wyżej działaniami realizowane są również inne działania profilaktyczne, 
wymienione w Kalendarzu działań profilaktyczno-edukacyjnych na rok 2019 koordynowanych przez 
BRD KGP oraz WRD KMP z/s w Radomiu, tj.: 

- „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu”, 
- „BEZPIECZNY PAS(ażer)”, 
- „Na drodze patrz i słuchaj”, 
- „SMARTSTOP”, 
- „Jednośladem bezpiecznie do celu”, 
- „Chroń życie na mazowieckich drogach”, 
- „Dla każdego jest miejsce na drodze”, 
- „I Ty kiedyś będziesz seniorem”, 
- „Bezpieczna droga do szkoły”, 
- „Świeć przykładem”, 
- „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, 
- „Nie zabijaj”. 

Ponadto o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego apelowano również za 
pośrednictwem elektronicznych tablic przystankowych oraz monitorów zamontowanych 
w autobusach. Dzięki uprzejmości Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu wyświetlane są 
komunikaty do pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności oraz promujące bezpieczne 
zachowania podczas korzystania z drogi. Ostatni komunikat wyświetlany był przed dniem Wszystkich 
Świętych o treści: „Policja radzi: Udając się na grób osoby bliskiej zadbaj również o swoje 
bezpieczeństwo. Noś odblaski. Świeć przykładem”. 

W roku 2019 ujawniono 15341 przypadków niestosowania się do ograniczeń prędkości. 
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2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. 
W zakresie realizacji Programu Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji podjął następujące zadania: 

W 2019 roku Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu realizując zadania związane 
z zapobieganiem przestępczości oraz ochroną bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 
skupił się głównie na wykonywaniu zadań statutowych. W związku z powyższym wykonano nowe 
nawierzchnie ulic i chodników, kolejne drogi dla rowerów, dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego, 
przystąpiono do realizacji inwestycji, które w znaczący sposób wpłyną na podniesienie 
bezpieczeństwa mieszkańców Radomia. Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych w celu 
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego należy wymienić: 

a) Otwarcie śródmiejskiego odcinka trasy N-S łączącego rondo Mikołajczyka z nowym rondem u zbiegu 
bocznej jezdni ulicy Żeromskiego i ulicy Szklanej. W październiku 2019 roku zostały otwarte dwie 
łącznice tej trasy z wiaduktem na ulicy Słowackiego. Realizacja inwestycji pozwoliła na częściowe 
odciążenie ruchliwej ulicy 25 Czerwca. Wzdłuż nowej trasy powstały też chodniki, droga dla rowerów 
i oświetlenie. Ze względu na budowę nowego węzła zostało zlikwidowane niebezpieczne przejście 
podziemne pod torami. Piesi mogą obecnie przechodzić przez wiadukt. 
b) Przez cały 2019 rok trwały także zaawansowane prace na przebudowywanej alei Wojska Polskiego. 
Zostały zbudowane dwa nowe wiadukty nad torami kolejowymi, przepusty, oświetlenie, a także 
fragmenty nowych jezdni (od października można jeździć po jednym z nich, na odcinku od placu Matki 
Bożej Fatimskiej do ulicy Odrodzenia). W ramach inwestycji roboty prowadzone były również na odcinku 
ulicy Żółkiewskiego, rondzie Popiełuszki i na ulicy Zwolińskiego. Jest to inwestycja trzyletnia, której 
formalne zakończenie zaplanowane jest na przełomie września i października 2020 roku. Część zadań 
rozpoczętych w minionym roku będzie kontynuowana w 2020. Prace trwają nie tylko na wspomnianej 
wyżej alei Wojska Polskiego, ale także na ulicach Kierzkowskiej, Małęczyńskiej, Bema, Sowińskiego, 
Jasińskiego, Radostowskiej i na drogach u zbiegu Warszawskiej i Witosa (w zaplanowanej tam strefie 
przemysłowej). 
c) Jedyna droga powiatowa na terenie Radomia, która dotychczas miała nawierzchnię gruntową, zyskała 
asfaltową jezdnię z chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym, kanalizacją i oświetleniem. Mowa o całej 
ulicy Małcużyńskiego na radomskich Kończycach, która została otwarta w październiku. Wybudowano 
odcinek o długości około 1200 metrów. 
d) W okolicach bloków przy ulicy Maratońskiej na Borkach powstał ciąg nowych parkingów z 77 
miejscami postojowymi. Na ulicach, na których roboty prowadziły Wodociągi Miejskie w Radomiu, 
pojawiły się po zakończeniu prac nowe krawężniki, nawierzchnia bitumiczna oraz chodniki. Tak było na 
przykład przy odcinkach ulic Polnej oraz Zwoleńskiej. 
e) W ramach Radomskiego Programu Drogowego zostały utwardzone ulice Bartnicza, Esperanto, 
Góralska, Gruntowa, Jarzynowa, Legackiego i Niska oraz sięgacze ulic Godowskiej, Klwateckiej 
i Perzanowskiej. Położony został tam asfalt. 
f) Dzięki realizacji Radomskiego Programu Chodnikowego oraz projektu multimodalnego na który miasto 
otrzymało pieniądze zewnętrzne na wielu odcinkach poprawiono bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów. Tego typu ciągi powstały przy ulicach Żółkiewskiego (od Mieszka I do ronda NSZ), 
Szarych Szeregów (od Niskiej do Wernera, razem z odnogą do Rodziny Winczewskich), Przytyckiej (od 
Uniwersyteckiej do Traktorzystów), Wapiennej (od Wolanowskiej do granicy miasta) oraz Wyścigowej 
(od Jana Pawła II do Kuronia). Wybudowane zostały łączniki pieszo-rowerowe na przedłużeniach ulic 
Janowieckiej i Szczecińskiej oraz pomiędzy Kuronia i blokami przy Osiedlowej. Właściciel Centrum 
Handlowego zbudował i przekazał miastu drogę rowerową przy alei Grzecznarowskiego (od tego 
centrum do ronda Dmowskiego). Remonty chodników zostały przeprowadzone między innymi przy 
Batorego, Kusocińskiego, Sobieskiego, Mariackiej, Sedlaka, Gajowej, Młodzianowskiej i Maratońskiej (w 
niektórych miejscach powstały nowe). 
g) Nowe oświetlenie uliczne zamontowano przy ulicach Szmaragdowej, Powały, Uniwersyteckiej, 
Drzymały, Sołtykowskiej oraz Wilczyńskiego. Sukcesywnie doświetlane były także przejścia dla 
pieszych. Na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Zbrowskiego została wymieniona sygnalizacja świetlna - 
są tam strzałki do skrętu w prawo i nowy pas do skrętu w lewo. 
h) Istotnym wydarzeniem dla usprawnienia komunikacji miejskiej w Radomiu było podpisanie umowy na 
zakup dziesięciu autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami (dziesięcioma w zajezdni Żakowice oraz 
dwiema na pętlach linii 1 na Południu i Gołębiowie I). Pojazdy zaczną kursować latem 2020 roku. 
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i)  W porozumieniu z gminą Jedlnia-Letnisko od początku roku została uruchomiona nowa linia 22. 
Dowozi ona mieszkańców Lasowic i Rajca Szlacheckiego do pętli na Gołębiowie I, skąd mogą 
kontynuować podróż innymi liniami, dojeżdżając tym samym do szkół lub do pracy. W maju ruszyła 
trzecia linia nocna - N3, która połączyła Idalin, Glinice i Zamłynie ze Śródmieściem i dworcem 
kolejowym. Linia 25 kursując nową trasą, zapewniła między innymi obsługę ulic Wjazdowej i Gajowej 
oraz lepszy dojazd do szpitala oraz szkoły agrotechnicznej na Wacynie. Równocześnie linia 26 została 
skrócona do ulicy Mokrej. 

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

na terenie Gminy Miasta Radom. W miejsca w których rejestrowane są zwiększone ilości interwencji 
drogowych dyslokowane są patrole zarówno piesze jak i zmotoryzowane. W ramach Straży Miejskiej 
działa również Zespół ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który opiniuje oraz 
koordynuje działania związane z ruchem drogowym na terenie miasta. W skład komisji wchodzą Straż 
Miejska w Radomiu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Miejski Zarząd 
Dróg i Komunikacji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Koordynator Podprogramu Bezpieczny 
i Racjonalny Ruch Drogowy Stowarzyszenia ,,Bezpieczne Miasto” w Radomiu, Automobilklub 
Radomski. 

W 2019 roku w związku z niewłaściwym parkowaniem funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 329 
urządzeń blokujących koła pojazdów, odholowali 72 pojazdy oraz nałożyli 1673 mandaty karne na 
kwotę 197120 zł. 

4. Szkoły. 
W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym szkoły realizowały: 

a)  Systematyczne zajęcia z umiejętności prawidłowego i bezpiecznego zachowania się jako pieszy 
i rowerzysta w ruchu drogowym. 
b)  Organizowanie zajęć umożliwiających uczniom zdobycie karty rowerowej oraz przeprowadzenie 
egzaminu na kartę rowerową dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. 
c)  Prowadzenie akcji kontroli stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości osób kierujących nimi 
podczas organizowanych przez szkołę wycieczek. 
d)  Promowanie użytkowania przez dzieci w czasie wycieczek i spacerów elementów odblaskowych. 

5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. 
a) Kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, a także postawy 
partnerstwa, życzliwości i zrozumienia dla innych, którzy uczestniczą w ruchu drogowym. 
b) Ustawiczne poszerzanie wiedzy wychowanków na temat zasad i przepisów ruchu drogowego, 
poruszania się pojazdów w różnych warunkach, przyczyn wypadków na drodze, zasad organizacji ruchu. 
c) Udział wychowanków w kampanii policji na rzecz odpowiedzialnego używania smartfonów przez 
niechronionych uczestników ruchu drogowego – Smart Stop. 
d) Rozwijanie wyobraźni, myślenia przyczynowo – skutkowego, spostrzegawczości, orientacji czasowo-
przestrzennej, która pozwala na właściwą ocenę odległości i prędkości nadjeżdżającego pojazdu 
u wychowanków poprzez ich uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych, dydaktyczno–wyrównawczych 
oraz opiekuńczo–wychowawczych. 
e) Rozwijanie umiejętności i nawyków właściwego zachowania się na drodze podczas każdego wyjścia 
wychowanków poza teren Ośrodka. 
IV.  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE:  
1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu realizuje zadania związane z obszarem przemocy 
w rodzinie.Głównym zadaniem Ośrodka jest pomaganie ofiarom przemocy domowej polegające na 
podejmowaniu działań powodujących daleko idące zmiany wewnętrzne, które z kolei warunkują 
skuteczne, konstruktywne działanie i pożądane zachowania czy też zmiany życiowe. Jest to zadanie, 
które określa udaną pomoc czyli taką, która doprowadza do całkowitego ustania przemocy. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2019 roku prowadził działalność ambulatoryjną oraz hostelową 
przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie.Celem działania 
Ośrodka w 2019 roku było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności 
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prawidłowego funkcjonowania. To oznaczało, że Ośrodek podejmował różne formy pomocy 
umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji 
związanej z doznawaniem przemocy, z którą nie byli w stanie sobie poradzić bez wsparcia 
z zewnątrz. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2019 roku kompleksową pomoc, na którą 
składały się: 

A.  interwencja kryzysowa: diagnoza sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających 
zmianę, prowadzenie rozmów wspierająco-terapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej; 
B.  terapia: prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej (psychodynamicznej), prowadzenie 
grup wsparcia dla kobiet w hostelu, dla kobiet po wyjściu z hostelu, dla kobiet zgłaszających się oraz dla 
dzieci i młodzieży, prowadzenie mediacji rodzinnych; 
C.  konsultacje i poradnictwo: prowadzenie konsultacji pedagogicznych, prowadzenie porad 
prawnych, prowadzenie porad w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii 
psychologiczno-pedagogicznych na żądanie sądu. 
a) Informacja dotycząca spraw wnoszonych do Ośrodka. W okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 do 
OIK wpłynęło 1161 spraw. 

Tabela 1. 
Kategoria spraw wnoszonych do Ośrodka  01.01.2019-31.12.2019 rok 
Przemoc fizyczna i psychiczna 851, w tym 41 przypadków przemocy 

ekonomicznej i około 17 cyberprzemocy 
Molestowanie seksualne 4 

jeden przypadek użycia tabletek gwałtu 
Alkoholizm 134 
Sprawy rozwodowe 13 
Sprawowanie opieki nad dziećmi 21 
Komunikacja w rodzinie 47 
Sprawy socjalne 17 
Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży 16 
Inne:  
prostytucja dziecięca - a 
dzieci pozostawione bez opieki - b 
ucieczki z domu nieletnich - c 
wyrzucenie z domu - d 
handel ludźmi - e 
dopalacze -f 

 
1 a 
6 b 
9 c 
7 d 
14 e 
21 f 

Ogromna ilość spraw podejmowanych w systemie pomocy ambulatoryjnej opierała się przede 
wszystkim na działaniach kwalifikowanych do obszaru interwencji kryzysowej, zgodnie z istotą 
funkcjonowania Ośrodka. Punktem wyjściowym tych działań było zdiagnozowanie sytuacji tj. 
wniknięcie w sprawy rodziny, w której pojawił się problem w celu spowodowania zmiany zachowań 
i reguł rządzących życiem rodziny będącej w kryzysie. W dalszej kolejności interwencja kryzysowa 
dotyczyła zatrzymania aktów przemocy, udzielenia bezpiecznej formy pomocy ofiarom, a w niektórych 
przypadkach łączyła się z odizolowaniem ofiary od sprawcy i umieszczeniem jej w części hostelowej 
Ośrodka /Tabela 2./OIK prowadził w 2019r. Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałający Handlu Ludźmi. 
Z jego pomocy skorzystało 14 osób. 

W 2019 roku z pomocy hostelowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej korzystało: 

 Tabela 2. 
Ilość osób przebywających w części hostelowej Ośrodka 
rok  kobiety  dzieci 
2019 7 8 
Na dzień 31.12.2019r 3 4 
b) Krótka analiza danych zawartych w Tabelach 1 i 2. 

Analizując kategorie spraw wnoszonych do Ośrodka w 2019r. należy podkreślić, iż najwięcej 
odnotowano spraw dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej 851 przypadków.Częstą formą 
przemocy stosowaną wobec kobiet jest przemoc ekonomiczna, w roku 2019 było to 41 przypadków. 
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Notuje się również wzrost spraw związanych z zaburzeniami emocjonalnymi wśród dzieci i młodzieży. 
Związane jest to przyczynowo z modnymi wśród młodzieży napojami energetycznymi jak również 
z używaniem substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy, zarejestrowano 16 przypadków. Sprawy 
dotyczyły agresywnych zachowań jak również przedłużających się stanów psychotycznych. 
Problemem jest brak psychiatry dziecięcego jak również oddziału szpitalnego np. dziennego do 
właściwej diagnozy przedłużających się zachowań psychotycznych wśród dzieci i młodzieży. Kolejny 
problem to przemoc wobec dzieci. Najczęściej sprawcami są osoby z najbliższego otoczenia dziecka 
rodzice /ojciec/ lub tzw. konkubent. W 45 przypadkach była to przemoc bezpośrednia wobec dzieci, 
a w 47 przypadkach przemoc pośrednia. Istotnym czynnikiem wspomagającym występowanie 
przemocy domowej był problem alkoholowy. Niestety coraz młodsze osoby nadużywają alkoholu 
i stają się przez to agresywne w stosunku do najbliższego otoczenia, zgłoszono 134 takich 
przypadków, w tym 14 dotyczyło osób w przedziale wiekowym 16-18 lat. Procedura Niebieskiej Karty 
jeśli zostaje wszczęta w początkowym okresie przemocy w rodzinie wówczas jest skuteczna, daje 
wsparcie na grupach roboczych dla ofiary przemocy i jednocześnie wpływa na zmianę postępowania 
sprawcy. Jednak często zdarza się, że Procedura NK używana jest jako argument w sprawach 
rozwodowych lub w konfliktach kiedy osoby współzamieszkujące zakładają sobie NK wzajemnie. 
Problemem jest również cyberprzemoc. Brutalny hejt powoduje często problemy psychiczne u osób, 
które stają się przedmiotem ataku. W 2019r. zgłoszono do OIK 17 takich przypadków. Najczęściej 
dotyczyło to osób w wieku 16-20 lat, ale zdarzały się również przypadki kiedy cyberprzemoc stosują 
osoby, które wcześniej były w związku, a po rozstaniu „załatwiają” porachunki poprzez wpisy na np. 
portalach społecznościowych. Na podstawie analizy spraw prowadzonych w Ośrodku można pokusić 
się o stwierdzenie, że tendencje stosowania przemocy przez sprawców stanowiły mocny związek 
z zaburzeniami prawidłowej komunikacji w rodzinie oraz dysfunkcją procesu wychowawczego. Dość 
istotnym czynnikiem była również trudna sytuacja socjalna rodziny, w której pojawiała się przemoc. 
Tendencja do współwystępowania wymienionych czynników dała się zauważyć również w analizie 
przypadków trafiających do części hostelowej Ośrodka. Osoby przebywające w niej, to najczęściej 
kobiety z dziećmi pochodzące z rodzin, w których występował zarówno problem alkoholowy jak 
i przemoc, brak porozumienia, zubożenie rodziny najczęściej spowodowane długim okresem 
bezrobocia obydwu bądź jednego z rodziców dzieci oraz brak szans na powrót do domu, z którego 
zostały wyrzucone. Czas pobytu kobiet z dziećmi w części hostelowej Ośrodka odizolowanych od 
sprawcy był bardzo mocno związany z predyspozycjami podopiecznych do osiągania poczucia 
bezpieczeństwa, umiejętności prawidłowego funkcjonowania, stanu równowagi oraz uregulowaniem 
spraw formalno-prawnych, które w efekcie są ściśle związane z zagwarantowaniem bezpieczeństwa 
w danej rodzinie. Ilość osób przebywająca w części hostelowej Ośrodka w 2019 roku była zatem 
uzależniona od powyżej wymienionych warunków, które do końca nie są do określenia w pierwszej 
ocenie sytuacji czy diagnozie kryzysu w momencie pojawienia się osoby poszkodowanej.  

c) Informacja na temat pomocy udzielanej przez Ośrodek. 
W każdym z przypadków trafiających do Ośrodka niezmiernie ważnym było dostrzeżenie problemu, 

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

d) Pomoc indywidualna. 
Z różnych rodzajów tej pomocy skorzystało w 2019 roku: 

- terapia psychodynamiczna: 9 osób, 
- mediacje rodzinne: 10 osób, 
- rozmowy terapeutyczne: 270 osób, 
- porady prawne: 432 osób, 
- porady psychopedagogiczne: 387 osób, 
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne: 76 osób, 
- Razem 1184 osoby. 

Indywidualne sesje terapeutyczne prowadzone były w przypadkach, w których konieczna była 
dogłębna analiza psychologiczna obejmująca zachowania, sytuację, źródła problemu oraz 
wzmocnienie poczucia własnej wartości ofiary i przywrócenia równowagi psychicznej, bez których 
ofiara nie byłaby w stanie poradzić sobie korzystając jedynie z form wsparcia grupowego, czy też 
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instytucjonalnego. Procedurę instytucjonalną podejmowaną w ramach interwencji kryzysowej 
uruchomiono w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019r. w 274 przypadkach. Były to wnioski do: 

- Sąd: 30, 
- Prokuratura: 29,  
- Policja: 3, 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 4, 
- Wezwania do OIK: 18, 
- Opinie i zaświadczenia: 13, 
- Procedura NK: 10, 
- MZL, MOPS: 7, 
- Inne: 160. 
e) Pomoc grupowa. 

Obok powyżej wymienionych działań Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2019 roku oferował 
kobietom, dzieciom oraz młodzieży poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie – udział 
w grupach wsparcia. W ciągu roku w zajęciach takich grup wzięło udział 8 osób. Spotkania polegały 
na pomaganiu w rozpoznawaniu istoty i rozmiarów przemocy w rodzinie, w zapoznaniu się 
z kompetencjami instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy oraz budowaniu poczucia własnej 
wartości. Spotkania miały obok terapeutycznego także edukacyjny charakter. Tematyka dotyczyła 
przemocy, choroby alkoholowej, współuzależnienia, procesu wychowania. Celem pierwszorzędnym 
grup wsparcia była pomoc w zwalczaniu poczucia izolacji i zmniejszaniu poczucia winy oraz 
napiętnowania.  

f) Telefony zaufania. 
W 2019 roku funkcjonował podany do publicznej wiadomości telefon zaufania 19288 jak również od 

lipca Radomska Pomoc Linia 800 900 007 zgłoszono 31 spraw, tel.19288 – 89 sprawy. Specjaliści 
dyżurujący w Ośrodku udzielali porad dotyczących aktualnych i potencjalnych problemów związanych 
z występowaniem przemocy w rodzinie. Ta forma pomocy bardzo często okazuje się istotna z uwagi 
na anonimowość jak również w wielu przypadkach jest pierwszym krokiem ze strony ofiar przemocy 
w poszukiwaniu profesjonalnej pomocy. 

g) Działalność edukacyjna Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
W 2019 roku Ośrodek kontynuował zadania podejmowane już w poprzednich latach, ściśle 

określone jako działania profilaktyczno-edukacyjne. Składały się na nie: 

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

2. Caritas Diecezji Radomskiej. 
W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku w ramach ww. zadania Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie prowadził następujące formy pomocy: 

- poradnictwo specjalistyczne; 
- poradnictwo i konsultacje psychologiczne; 
- poradnictwo i konsultacje prawne ; 

Rezultaty w 2019r.: 
- konsultacje i poradnictwo psychologiczne podjęło: 134 osoby (103 Kobiety, 31 Mężczyzn),  
- poradnictwo i konsultacje prawne podjęło: 148 osób (117 Kobiet, 31 Mężczyzn). 

Charakterystyka form pomocy: 

- poradnictwo i konsultacje psychologiczne to działanie, które dało osobom ogląd sytuacji, w jakiej się 
znaleźli oraz ukierunkowanie na właściwą formę pomocy analogiczną do możliwości i potrzeb 
adresatów, 
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- konsultacje i poradnictwo prawne to działanie, które posłużyło podniesieniu poziomu świadomości osób 
co do przysługujących im praw, a także urealnieniu możliwości i środków wyjścia z kryzysu. 

Terapia i psychoterapia: 

- terapia wsparcia, 
- psychoterapia metodą psychoanalityczną. 

Rezultaty w 2019r.: 
- terapię wsparcia oraz długoterminową psychoterapię odbyło: 134 osoby (97 Kobiet, 27 Mężczyzn,10 
Młodych ludzi). 

Charakterystyka form pomocy: 

- terapia wsparcia to działanie, które wzmocniło możliwości osobiste osób i pozwoliło na podjęcie kroków 
naprawy sytuacji, w jakiej się znaleźli, wzmocniło wychodzenie z roli ofiary i zmotywowało do 
poprowadzenia zmian; 
- psychoterapia metodą psychoanalityczną to działanie, które dało osobom możliwość wglądu 
w psychiczne funkcjonowanie, świadomość przeżywanego problemu czy trudności emocjonalnej z jakimi 
mają do czynienia, przyniosło rozumienie psychicznej sytuacji, rozpoczęło proces naprawiania skutków 
emocjonalnych i psychicznych oraz wzmocniło ich osobiste funkcjonowanie. 

Rezultaty:  
Ogółem na przestrzeni 12 miesięcy 2019 r. z różnych form pomocy oferowanych przez Ośrodek dla 

osób z doświadczeniem przemocy skorzystały 282 osoby, (w tym 214 Kobiet, 58 Mężczyzn, 10 
Młodych Ludzi). 

Realizacja w/w Zadania publicznego w 2019 roku przyczyniła się do specjalistycznego, 
profesjonalnego wsparcia mieszkańców naszego miasta, którzy z powodu różnych trudności 
emocjonalnych spowodowanych przemocą, sięgnęli po pomoc, a to z pewnością miało wpływ na 
dalsze ich zdrowie i życie. 

Z obserwacji Ośrodka wynika, że osoby korzystające z tych form pomocy w 2019 roku uzyskiwały 
zarówno świadomość problemu, wiedzę i realne spojrzenie na możliwości wyjścia z sytuacji 
kryzysowej, a także uzyskiwały poczucie wpływu na własne życie i daną sytuację. Formy poradnictwa 
specjalistycznego oraz terapeutyczne stanowiły ochronę przed dalszym ranieniem oraz zabezpieczały 
przed pogłębianiem się w kryzys, a także wzmacniały osobowościowe i strukturalne możliwości oraz 
uwarunkowania osób dotkniętych przemocą co służyło procesowi leczenia i podejmowaniu dalszego 
rozwoju. 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Odnosząc się do zadania Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Radomiu zajmuje się obsługą techniczno – administracyjną Zespołu 
Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia, powołanego Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu 
Nr 288/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku. W 2019 roku odbyły się 4 spotkania Zespołu 
Interdyscyplinarnego w dniach 20 marca, 19 czerwca, 18 września i 11 grudnia, podczas których 
omawiane były zadania, wynikające z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2016 – 2020 oraz 
realizacja procedury „Niebieskie Karty”. 

W okresie 25 – 29 marca 2019 roku został organizowany „Niebieski Tydzień”, podczas którego 
prowadzona była szeroka edukacja w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy 
w rodzinie. W siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Malczewskiego 20 b oraz w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Grabowej 
17 codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 dyżurowali specjaliści psycholog, pedagog, pracownik 
socjalny oraz funkcjonariusz Policji. Osoby zainteresowane mogły uzyskać pomoc psychologiczno – 
pedagogiczną oraz prawną, pozyskać informacje na temat procedury „Niebieskiej Karty” oraz 
informacje na temat instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Miasta 
Radomia. W dniu 22 marca 2019 o godz. 10.00 w sali 114 Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. 
Kilińskiego 30 została zorganizowana konferencja prasowa, mająca na celu przybliżenie inicjatywy 
„Niebieskiego Tygodnia”. 
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Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia w celu podnoszenia kompetencji podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadził w miesiącach 
styczeń – luty 2019 roku szkolenia dla pracowników oświaty – przedszkoli, szkół podstawowych oraz 
szkół średnich z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przemocy wobec dziecka, 
cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej: 

- „Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie” Jak rozmawiać z ofiarą? Jak rozmawiać 
z sprawcą?” szkolenie skierowane do przedszkoli, szkół podstawowych w dniu 11 stycznia 2019, 
14 stycznia 2019 roku. 
- „Przemoc w rodzinie. Przemoc rówieśnicza. Cyberprzemoc - diagnoza, interwencja, terapia” 
szkolenie skierowane do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w dniu 15 i 22 lutego 
2019 roku. 

Zgodnie z Regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego przy Zespole ds. Przeciwdziałania 
Przemocy, funkcjonującym w strukturach Działu Pracy Socjalnej MOPS zostały powołane Stałe Grupy 
Robocze. W skład stałych grup roboczych wchodzą pracownik socjalny, psycholog, dzielnicowy, 
przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel oświaty, 
służby zdrowia, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych instytucji, specjaliści w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania grup roboczych odbywają się w siedzibie Zespołu 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. W 2019 roku grupy robocze spotykały się 1909 
razy. 

W 2019 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie 608 formularzy 
„Niebieska Karta – A”, z czego: 

- 598 procedur „NK” zostało przekazanych do Stałych Grup Roboczych celem podjęcia stosownych 
działań; 
- 6 procedur zostało przekazanych do gmin właściwych miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania 
pokrzywdzonych osób; 
- w 4 przypadkach działania były podejmowane w ramach współpracy w oparciu o formularz „NK – D” 
z osobami, wobec których istniej podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.  

Spośród 598 procedur „Niebieskiej Karty” między innymi zrealizowano: 

- 86 formularzy „Niebieskich Kart - A” przekazano do wykorzystania w działaniach podejmowanych 
w rodzinie w ramach już funkcjonującej grupy roboczej (ponownie podpisany formularz „Niebieska Karta 
– A” w trakcie pracy grupy roboczej); 
- w 82 przypadkach została po raz kolejny wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” w rodzinie, pomimo 
już zakończonego postępowania; 
- 9 procedur „Niebieskiej Karty” zostało wszczętych wzajemnie przez członków rodziny; 
- 37 procedur „Niebieskiej Karty” dotyczyło przemocy wobec dzieci, w 52 przypadkach procedura 
„Niebieskiej Karty” dotyczyła przemocy także dzieci obok osób dorosłych; 
- 45 procedur „Niebieskiej Karty” dotyczyło osób powyżej 67 roku życia. 

Podmiotami wszczynającymi procedurę „Niebieskiej Karty” w 2019 roku były: 

- Policja - 505. 
- Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej - 70. 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1. 
- Oświata - 16. 
- Ochrona zdrowia - 5. 

W 2019 roku podczas spotkań grup roboczych zostało wypełnionych 476 formularzy „Niebieskiej 
Karty - C” i 464 formularzy „Niebieskiej Karty - D”. Zakończono 632 procedury „Niebieskiej Karty”: 564 
na skutek ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy i 68 wobec 
braku zasadności podejmowanych działań. W ramach realizacji działań wynikających z procedury 
„Niebieskiej Karty” pracownicy socjalni jako członkowie grup roboczych zgodnie z § 11 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 
oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245): 

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

Na terenie Gminy Miasta Radomia funkcjonują 3 jednostki poradnictwa specjalistycznego: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodek Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Caritas Diecezji Radomskiej, które udzielają wsparcia 
psychologicznego, prawnego, socjalnego. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia miejsca 
w prowadzonym hostelu. W 2019 roku przebywało w nim 15 osób, w tym 7 kobiet i 8 dzieci. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radomiu obsługuje 
telefon zaufania „Radomska Pomoclinia” 800 900 007. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 przy telefonie dyżurują psycholog, pracownik 
socjalny, pedagog, prawnik. Od godziny 15.30 do 21.00 dyżur pełni interwent i prawnik w Ośroku 
Interwencji Kryzysowej. W 2019 roku udzielono łącznie 114 porad dotyczących zagadnień 
związanych ze świadczeniami rodzinnymi, przemocy, problemów z uzależnieniem członka rodziny 
i problemów z zakresu prawa. Ta forma pomocy osobom doznającym przemocy okazuje się często 
istotna z uwagi na anonimowość zgłoszenia. 

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. 
a) Kontynuowanie współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków w celu podejmowania 
wspólnych działań profilaktycznych zapobiegających agresji, przemocy i demoralizacji dzieci i młodzieży 
przebywających w Ośrodku; organizowanie Zespołów wychowawczych z udziałem rodziców w celu 
rozwijania współpracy, wypracowania wspólnych, jednokierunkowych działań w stosunku do 
wychowanków. 
b) Przeprowadzenie przez pedagoga i psychologów szkolnych szkoleń dla rodziców, m.in.: „Formy 
pomocy i instytucje pomocowe na terenie miasta Radom”, „Dziennik elektroniczny po zmianach”. 
c) Poinformowanie wychowanków o placówkach, gdzie można otrzymać pomoc w sytuacjach trudnych 
podczas zajęć dotyczących bezpiecznego, konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami. 
Wywieszenie informacji o Placówkach, telefonach zaufania i innych na tablicy informacyjnej psychologa. 
d) Kontynuowanie współpracy ze stowarzyszeniem KARAN; udział wychowanków w zajęciach 
wychowawczych, warsztatowych – Trening Zastępowania Agresji ART. 
e) Realizacja innowacji pedagogicznej: „W przyszłości będę… KIMŚ”. 
f) Kontynuacja współpracy z Domem pod Złotym Dębem, Hospicjum Królowej Apostołów, Schroniskiem 
dla bezdomnych zwierząt, która ma na celu uwrażliwianie wychowanków. 
g) Kontynuowanie działalności Wolontariatu w Ośrodku w celu kształtowania u wychowanków postaw 
prospołecznych. 
h) Udział wychowanków w Pikniku Zdrowia, przygotowanie stoiska promującego Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii. 
i) Uczestnictwo wychowanków w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie miasta Radomia 
np. Dni Godności, Piknik Naukowy, Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji. 
j) Ukazywanie prawnych i moralnych skutków posiadania, używania i rozprowadzania środków 
psychoaktywnych tj.: narkotyków, alkoholu, papierosów, leków, dopalaczy, środków dopingujących 
poprzez: rozmowy indywidualne z wychowankami, pogadanki, lekcje wychowawcze, zajęcia socjoterapii. 
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k) Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów mających na celu aktywizowanie wychowanków, 
budzenie ich wiary we własne możliwości, zwiększenie motywacji do pracy, stworzenie warunków do 
przeżycia doświadczenia pozytywnie wpływającego na samoocenę wychowanków, m.in.: „Droga, którą 
nie poszedłem”, „Zaczytany wychowanek”, kartka dla powstańca „Bohater ON” „Każdemu, kto tonie, 
należy podać rękę!”, „Najbardziej zdyscyplinowany wychowanek”, „Kim będę w przyszłości”. 
l) W ramach działań profilaktyki pozytywnej: udział wychowanków w wycieczkach szkolnych, rajdach, 
wystawach. 
m) Organizowanie akademii mających na celu aktywizowanie wychowanków, stworzenie warunków do 
przeżycia doświadczenia pozytywnie wpływającego na samoocenę wychowanków, m.in.: akademia 
z okazji Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka, akademia z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości, z okazji 
Halloween, Jasełka i inne. 
n) Zorganizowanie wspólnego śniadania Wielkanocnego oraz Wieczerzy Wigilijnej (wychowankowie, 
nauczyciele i pozostali pracownicy Ośrodka) mających na celu integrację środowiska w Ośrodku. 
o) Kontynuowanie akcji „Skrzynka pytań i problemów” w celu umożliwienia uczniom anonimowego 
powiadomienia o problemach, aktach przemocy i agresji wśród wychowanków w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii. 
p) Prowadzenie pogadanek, zajęć warsztatowych o tematyce: przeciwdziałania przemocy 
i zachowaniom agresywnym, zagrożeniach i szkodliwości palenia tytoniu, zażywania narkotyków 
i dopalaczy, picia alkoholu. 
q) Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciem i sytuacjami trudnymi na zajęciach 
socjoterapii oraz indywidualnych z psychologiem. 
r) Prowadzenie rozmów dyscyplinujących, korygujących, wychowawczych z uczniami wychowankami 
sprawiającymi trudności wychowawcze w celu przeciwdziałania i korygowania negatywnych zachowań, 
angażowanie ich w prace na rzecz szkoły. 
s) Natychmiastowe i konsekwentne reagowanie na każdy przejaw agresji i przemocy. Ścisła współpraca 
z Policją, Sądem Rodzinnym, Kuratorami w celu przeciwdziałania agresji, przemocy, demoralizacji 
wychowanków MOS. 
t)   Kontynuowanie systemu codziennej oceny zachowania wychowanka, stosowanie nagród za dobre 
i wzorowe zachowanie np. comiesięczne wyjścia dla osób z najlepszą frekwencją i miesięczną oceną 
zachowania na pizzę, kręgle, do kina i inne. 

5. Komenda Miejska Policji. 
Liczba przeprowadzonych interwencji domowych na terenie miasta Radomia w roku 2019 wyniosła 

5277, w tym dotyczącej procedury Niebieskiej Karty 505. W wyniku przemocy domowej 
poszkodowanych zostało 505 osoby, w tym 475 kobiet i 16 mężczyzn i 14 małoletnich. 259 mężczyzn 
i 6 kobiety doprowadzono do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych. Policjanci uczestniczyli 
w szkoleniach dotyczących procedury „Niebieskiej Karty” oraz mechanizmów działania sprawcy 
i ofiary przemocy. W miesiącach:  styczeń, luty, marzec 2019 roku w KMP w Radomiu odbyły się 
szkolenia dla policjantów dzielnicowych, policjantów wydziałów patrolowo – interwencyjnych oraz 
wydziałów kryminalnych i dochodzeniowo - śledczych z zakresu procedury „Niebieskiej Karty”. 
W Radomiu, jak co roku w dniach 25 – 29 marca 2019 roku została przeprowadzona kampania 
społeczna pod nazwą „Niebieski Tydzień”. Kampania skierowana była do osób, które stały się 
ofiarami przestępstw, oraz potrzebujących wsparcia psychologicznego. Osoby zainteresowane mogły 
uzyskać pomoc psychologiczno – pedagogiczną, prawną, pozyskać informację na temat procedury 
„Niebieskiej Karty” oraz informację na temat systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie 
miasta Radomia. Celem tej inicjatywy jest edukacja w zakresie pomocy osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie. Policjanci pełnili dyżur w dwóch punktach na terenie miasta tj. Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej przy ul. Malczewskiego 20b oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Radomiu przy ul. Grabowa 17. 

W dniu 2 czerwca Policjanci WP KMP w Radomiu po raz siódmy włączyli się w organizowany 
w naszym mieści „Piknik Zdrowia”. Podczas pikniku radomianie mogli wykonać m.in. badanie 
zawartości cukru we krwi, badanie słuchu i pomiar ciśnienia, skorzystać z porad fizjoterapeuty, 
dietetyka dla dzieci i psychologa. Specjaliści pokazali jak należy pielęgnować noworodka i jakie są 
zasady udzielania pierwszej pomocy. Podczas pikniku prowadzona była zbiórka krwi. Nie zabrakło 
występów artystycznych. Policjanci WP KMP w Radomiu w trakcie imprezy zorganizowali stanowisko 
profilaktyczne, gdzie wszyscy zainteresowani mogli miedzy innymi oznakować rower, skorzystać 
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z symulatora jazdy motocyklem, otrzymać elementy odblaskowe, oraz broszury i ulotki dotyczące 
bezpieczeństwa. 

Tak jak w latach ubiegłych w 2019 roku funkcjonował telefon zaufania „Linia Braterskich Serc” przy 
Caritas Diecezji Radomskiej. Funkcjonariusze Policji KMP Radom wzięli udział w 16 dyżurach, które 
odbywały się we wtorki w godzinach 18.00 – 22.00.  

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Radomiu uczestniczą w spotkaniach grup roboczych 
w skład, których wchodzą pracownicy socjalni, przedstawiciele oświaty, Przedstawiciele Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kuratorzy. Grupa robocza realizuje działania 
pomocowe wobec indywidualnych przypadków wystąpienia przemocy w rodzinie. W 2019 roku odbyło 
się 1909 grup roboczych na terenie miasta.  

Ponadto systematycznie, co kwartał w Urzędzie Miejskim w Radomiu odbywają się spotkania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczącego przemocy w rodzinie, w których również 
uczestniczą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. 

W dniu 7 września Policjanci WP KMP w Radomiu włączyli się w organizowany w naszym mieści 
Piknik Rodzinny pod hasłem „Zdrowe Mazowsze”, który odbył się w Muzeum Wsi Radomskiej. 
Podczas pikniku każdy znalazł coś dla siebie, a zwłaszcza najmłodsi. Uczestnicy mogli uczestniczyć 
między innymi we wspólnych grach i zabawach, ale także mieli możliwość poznania mazowieckiej 
kultury. Spotkanie zakończyło się pokazem filmu „Dzień czekolady” w kinie plenerowym o godzinie 
19.00. Policjanci WP KMP w Radomiu w trakcie imprezy zorganizowali stanowisko profilaktyczne, 
gdzie wszyscy zainteresowani mogli miedzy innymi oznakować rower, skorzystać z symulatora jazdy 
motocyklem, otrzymać elementy odblaskowe oraz broszury i ulotki dotyczące bezpieczeństwa. 

Policjanci WP KMP w Radomiu prowadzą liczne spotkania poświęcone substancjom 
psychoaktywnym w szczególności dopalaczom. Na ten temat policjanci rozmawiali z Radą 
Pedagogiczną w PSP 33 w Radomiu. Podczas spotkania grono pedagogiczne miało okazję 
dowiedzieć się, co to są dopalacze, dlaczego są tak niebezpieczne dla ludzkiego organizmu i do 
czego może prowadzić ich zażywanie. Przedstawiono również konsekwencje prawne, jakie mogą być 
w związku z posiadaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. W trakcie spotkania 
przedstawiana została walizka poglądowa z dopalaczami. 

6. Szkoły. 
Realizowały następujące przedsięwzięcia: 

a)  Spotkania rodziców z psychologiem i pedagogiem na temat prawidłowych metod wychowawczych. 
b)  Indywidualne konsultacje nauczycieli i wychowawców z rodzicami. 
c)   Obserwacje dzieci pod kątem ewentualnego wsparcia rodziny. 
d)  Szkolenie nauczycieli pod kątem pomocy rodzinie z problemami przemocy. 
e)  Udostępnienie rodzinom kontaktu z instytucjami świadczącymi pomoc w sytuacji przemocy, 
problemów wychowawczych lub socjalnych. 
f)  Zapoznanie z procedurą „Niebieskiej Karty”, numerami telefonów, pod którymi można szukać 
pomocy. 
g)  Organizowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej w zakresie rozpoznawania objawów zespołu 
dziecka maltretowanego. 
h)  Pomoc żywnościowa w ramach współpracy z fundacją „Chcę i mogę” oraz Bankiem Żywności. 
i)  Organizowanie na terenie szkoły zbiórek na rzecz dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. 
j)  Udział przedstawicieli szkoły w pracach zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
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7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 Ilość osób zgłoszonych do GKRPA 
 
w tym kobiety 

345 
 
26 

Ilość rozmów przeprowadzonych z osobami zgłoszonymi (pierwszorazowe) 270 
Ilość rozmów przeprowadzonych z rodzinami osób zgłoszonych (pierwszorazowe) 297 
Ilość osób zmotywowanych do leczenia: 298 
 Ilość osób, które podjęły terapie w przychodniach odwykowych w Radomiu 
 Ilość osób, które podjęły terapię w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Radomiu ul. 
Krychnowicka 
 Ilość osób, które podjęły terapię w Klubie Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Victoria” 

286 
 
 
9 
3 

Ilość spraw zawieszonych do pierwszej interwencji: 169 
ukończenie terapii odwykowej 
wszycie Esperalu 
na wniosek rodziny 
brak miejsca pobytu / pobyt w ZK, AŚ / pobyt za granicą  
toczące się w Sądzie postępowanie o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego / aktualne  
postanowienie Sądu w sprawie obowiązku leczenia odwykowego 
opinia biegłych 
brak zainteresowania wnioskodawcy 

27 
15 
59 
25 
 
18 
14 
11 

Ilość spraw umorzonych 21 
Ilość osób skierowanych na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu 197 

Ilość opinii wydanych przez biegłe sądowe 100 
Ilość wniosków skierowanych do Sądu: 211 
Wnioski o wgląd w sytuację rodziny skierowane do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i 
Nieletnich Radomiu 
Wnioski skierowane do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Radomiu o 
nałożenie obowiązku leczenia odwykowego 

29 
 
 
182 

Ilość Niebieskich Kart założonych przez Komisję 1 
Ilość pierwszorazowych grup roboczych, w których uczestniczyli członkowie Komisji 411 
Ilość grup roboczych, w których uczestniczyli członkowie Komisji 1 322 
Ilość osób dotkniętych przemocą z którymi kontaktowała się Komisja pierwszy raz 54 
Liczba ofiar przemocy motywowanych do zgłaszania się do miejsc specjalistycznej 
pomocy 51 

Liczba sprawców przemocy motywowanych do udziału w programie korekcyjnym 35 
Ilość sporządzonych opinii dot. lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych: 130 

Opinie pozytywne 
Opinie negatywne 

124 
 
6 

Liczba przeprowadzonych kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych: 748 
W placówkach handlowych 
W lokalach gastronomicznych 

513 
235 

Ilość skontrolowanych punktów sprzedaży napojów alkoholowych: 633 
Placówek handlowych 
Lokali gastronomicznych 

425 
208 

Ilość spotkań/rozmów z pensjonariuszami DPS-ów w Radomiu 416 

ilość pensjonariuszy biorących udział w spotkaniach (przeciętna) 10 
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V.  PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI i WYKROCZEŃ: 
1. Komenda Miejska Policji. 

W dniu 27.02.2019r. w Domu Kultury "BORKI” przy ul. Suchej 2 we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu odbyło się seminarium w ramach projektu "Aktywny 
i świadomy senior w świecie finansów". Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości osób 
starszych w obszarze finansowym i bezpieczeństwa. Przedstawione zostały zagadnienia z zakresu: 
udostępniania danych osobowych, korzystania z bankomatów i nowoczesnych usług bankowych, 
rozpoznawania autentyczności banknotów. Omówiono metody działania sprawców przestępstw 
popełnianych na szkodę osób 65+, przeprowadzono warsztaty z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz zajęcia ruchowe. Seniorzy otrzymali materiały profilaktyczne. 

Policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu 17 września spotkali się z seniorami. Głównym 
celem spotkania było przede wszystkim uwrażliwienie ich na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą 
przestępstwa oraz zwiększenie świadomości osób starszych o tego typu zjawiskach i przekazanie 
informacji jak postępować w przypadku zagrożenia. Spotkanie odbyło się z osobami starszymi 
z Domu Pomocy Społecznej "Weterana Walki i Pracy" w Radomiu. W trakcie spotkania policjanci 
przypomnieli seniorom podstawowe zasady bezpieczeństwa i sposoby przeciwdziałania 
wykorzystywaniu osób starszych, a także zachęceni zostali do inicjowania dalszych, wspólnych 
działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze przeciwdziałania patologiom 
i zagrożeniom wobec seniorów - w różnych formach. Przedstawiono seniorom film dotyczący tematyki 
kradzieży na wnuczka, a także przekazano informatory „Bezpieczny senior”. 

7 listopada br. w Fundacji Rozwoju Integralnego w Radomiu odbyło się spotkanie policjantów 
z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu z radomskimi seniorami. Spotkanie miało na celu 
przedstawienia algorytmu postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Dodatkowo 
podczas szkolenia każdy z uczestników miał możliwość praktycznego przypomnienia sobie zasad 
udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli filmy instruktażowe z powyższych 
zagadnień. 

Prowadzano bieżące rozpoznanie operacyjne w celu typowania sprawców awantur oraz 
pozyskiwania informacji o wszelkich zamiarach zakłócenia ładu i porządku publicznego na trasach 
przejazdu kibiców oraz w miejscu odbywania się meczy. Przeglądane były strony internetowe i media 
społecznościowe związane ze środowiskami kibolskimi. Prowadzono działania mające na celu 
wykluczenie przemocy na stadionach piłkarskich. Policjanci WK KMP brali udział w ustalaniu, 
zatrzymywaniu osób, które łamały prawo i zakłócały ład i porządek na meczach piłkarskich. 

Jak wynika z danych statystycznych w 2019 roku na terenie podległym KMP w Radomiu 
odnotowano 11 zdarzeń dotyczących oszustw na tzw. wnuczka, policjanta, funkcjonariusza CBŚP. 
Suma strat w wyniku popełnionych czynów to 304 575 zł.  

Zjawisko żebractwa nieletnich na obszarze działania KMP Radom jest stale monitorowane, 
prowadzone jest systematyczne rozpoznanie zagrożenia wymienioną patologią. Policjanci realizują 
zadania w powyższym zakresie, wykorzystując do tego celu Procedury postępowania Policji wobec 
osób bezdomnych i żebrzących. W ramach codziennych służb patrolowych prowadzone są kontrole 
miejsc, w których może dochodzić do żebractwa, w szczególności okolice placówek handlowych, 
targowisk miejskich, dworców PKP, PKS, itp. Szczególną uwagę policjanci zwracają na małoletnich, 
którzy mogą być wykorzystywani do żebractwa przez osoby dorosłe. 

Corocznie Policjanci podejmują działania zmierzające do zapobiegania zdarzeniom związanym ze 
zgonami osób bezdomnych. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że zima to pora roku, która 
stanowi poważne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. W ramach pomocy osobom bezdomnym 
policjanci podejmują działania mające na celu zapobieganie zdarzeniom związanym ze zgonami osób 
w wyniku wychłodzenia organizmu. Stałą formą ochrony osób bezdomnych na terenie miasta 
Radomia i powiatu radomskiego jest zadaniowanie służb patrolowo - interwencyjnych i dzielnicowych 
oraz prewencyjne kontrole miejsc, w których mogą przebywać takie osoby (dworce, klatki schodowe, 
kanały ciepłownicze, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe, itp.), zgodnie 
z opracowanym i wdrożonym algorytmem postępowania. 

Podczas realizacji zadań policjanci na stałe współpracują z instytucjami powołanymi do niesienia 
pomocy osobom bezdomnym i samotnym, przede wszystkim z ośrodkami pomocy społecznej, oraz 
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domami dla bezdomnych i noclegowniami. Największym problemem utrudniającym funkcjonariuszom 
niesienie pomocy osobom bezdomnym jest fakt, iż znaczna część z tych osób jest uzależniona od 
alkoholu, a warunkiem przyjęcia osoby do noclegowni, czy domu dla bezdomnych jest stan 
trzeźwości. Ponadto, każda osoba korzystająca z w/w placówek ma obowiązek legitymowania się 
dokumentem tożsamości. W 2019 roku na terenie miasta Radomia miejsca przebywania osób 
bezdomnych były systematycznie sprawdzane przez 2 streetwokerów. Komenda Miejska Policji 
w Radomiu na bieżąco wymieniała się informacjami z podmiotami oraz właściwymi służbami 
w zakresie miejsc gdzie ujawnione były osoby bezdomne. Koordynator KMP w Radomiu codziennie 
monitorował ilość miejsc wolnych w schroniskach dla osób bezdomnych, która następnie była 
przekazywana do wiadomości dyżurnego. W czasie podejmowanych działań nie ujawniono 
bezdomnych osób nieletnich.  

W Wydziale Prewencji KMP w Radomiu sporządzana jest miesięczna „Analiza stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego dla potrzeb dyslokacji służby patrolowej” oraz policjanci 
monitorują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Głównym celem Policji jest zapewnianie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przedmiotowa analiza opiera się na ocenie i monitorowaniu 
poszczególnych czynników wpływających pośrednio lub bezpośrednio na bezpieczeństwo publiczne 
a Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest istotnym elementem procesu zarządzania 
bezpieczeństwem publicznym. Na podstawie ilości, rodzaju popełnianych przestępstw i wykroczeń, 
miejscu i czasu ich popełnienia jak również informacji na temat poziomu poczucia bezpieczeństwa, 
opartych na opiniach społeczności lokalnych, nakreśla się wnioski wraz z opisem przewidywanych 
zagrożeń, wskazując cele, jakie powinno się uzyskać. Analiza oraz KMZB ukierunkowują nas na 
eliminowanie i minimalizowanie skutków zagrożeń tzw. okresowych. Przykładem może być okres letni 
z kontrolą i nadzorem akwenów wodnych pod katem utonięć czy w okresie zimowym kontroli 
pustostanów w zakresie wyziębienia przebywających tam osób bezdomnych. Na stałe wprowadzona 
została współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi tj. Strażą Miejską w Radomiu, Strażą Leśną, 
Rybacką, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei itp. W Wydziale Prewencji KMP w Radomiu 
koordynowane są wspólne służby Policji z powyższymi służbami w Radomiu ukierunkowanymi na 
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Radomia. Ponadto w ramach Analizy oraz KMZB 
występujących na terenie podległym KMP w Radomiu, sporządzane są prezentacje multimedialne 
wyników oraz realizacji mierników określonych przez Komendanta Głównego Policji. Wymienione 
prezentacje omawiane są szczegółowo na odprawach służbowych kadry kierowniczej KMP 
w Radomiu. Wnioski z analiz oraz dane pozyskane z KMZB realizowane są bezpośrednio 
w codziennej służbie policjantów naszej jednostki. W ramach monitorowania i eliminowania zagrożeń 
związanych z organizowaniem imprez masowych, w tym sportowych, artystycznych czy 
rozrywkowych odbywających się na terenie działania naszej jednostki w Wydziale - Sztab Policji KMP 
w Radomiu, sporządzane są plany zabezpieczenia wymienionych imprez masowych. Policjanci 
Wydziału Sztab Policji KMP w Radomiu nadzorują bezpośrednio realizacje zabezpieczeń tych imprez 
oraz podejmują decyzje o formie ich zabezpieczenia np. w formie – interwencji, zabezpieczenia 
prewencyjnego lub akcji policyjnej. Powyższe działania podejmowane są na podstawie prowadzonych 
w Wydziale analiz zagrożeń mogących wystąpić podczas poszczególnych w/wym. imprez. Ponadto, 
dokonywana jest rejestracja i bieżąca aktualizacja w Policyjnych Systemach Informatycznych Policji 
osób, wobec, których orzeczono środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe. 
W ramach postępowania dotyczącego uzyskania zezwolenia na przeprowadzenia imprezy masowej 
prowadzone są czynności, efektem, których jest wydanie opinii przez Komendanta Miejskiego Policji 
w Radomiu w sprawie organizacji imprezy masowej. Na bieżąco prowadzona jest wymiana informacji 
oraz podejmowane są działania z organizatorami imprez masowych oraz przedstawicielami służb 
porządkowych dokonujących zabezpieczeń, zmierzające do podniesienia stanu bezpieczeństwa 
podczas imprez masowych a w szczególności rozgrywanych meczy piłki nożnej. 

W 2019 roku na terenie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zabezpieczono 89 imprez 
masowych, w tym:  

- mecze piłki nożnej -18, 
- imprezy sportowe z wyłączeniem meczy piłki nożnej - 54, 
- imprezy artystyczno-rozrywkowe - 17, 
- oraz 58 zgromadzeń nie kwalifikowanych jako imprezy masowe. 
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Ponadto dokonywana jest rejestracja i bieżąca aktualizacja w Policyjnych Systemach 
Informatycznych Policji wobec, osób, których orzeczono środek karny w postaci zakazu wejścia na 
imprezy masowe. W ramach postępowania dotyczącego uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie 
imprezy masowej prowadzone są czynności, efektem, których jest wydanie opinii Komendanta 
Miejskiego Policji w sprawie organizacji imprezy masowej. 

2. Straż Miejska. 
W 2019 roku dyżurny Straży Miejskiej otrzymał 19147 zgłoszeń od mieszkańców, instytucji i innych. 

Patrole Straży Miejskiej pracują 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Na podstawie zgłoszeń 
mieszkańców, operatorów monitoringu, instytucji, jednostek oświatowych oraz innych podmiotów 
tworzy się mapę zagrożeń czyli wykaz miejsc szczególnie narażonych na wykroczenia, w które 
dyslokuje się zwiększoną ilość patroli. Funkcjonariusze Straży Miejskiej na co dzień odwiedzają 
szkoły oraz utrzymują stały kontakt z pedagogami w celu ograniczania przestępstw nieletnich. 
W sytuacji stwierdzenia czynników wskazujących na demoralizację młodego człowieka informujemy 
Sąd dla nieletnich oraz szkoły. W okresie letnim Straż Miejska wysyła w rejony akwenów wodnych 
oraz miejsc spędzania wolnego czasu przez mieszkańców zarówno patrole rowerowe jak i skutery, 
dzięki czemu w łatwy i szybki sposób funkcjonariusze docierają do miejsc gdzie zakłócany jest ład 
i porządek publiczny. W roku 2019, w toku czynności Straż Miejska ujawniła 68 przestępstw oraz 
ujęła 117 sprawców przestępstw. Na co dzień funkcjonariusze prowadzą również akcję 
,,przeciwdziałania nietolerancji” tj. kontrola osiedli, parków, skwerów pod kątem obraźliwych napisów 
oraz graffiti. 

3. Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony - Referat Ochrony i Monitoringu 
Miasta. 

W okresie od 1.01.2019 – 31.12.2019 roku ogółem pracownicy monitoringu zgłosili 5025 
interwencji, z tego 294 interwencji skierowano do Komendy Miejskiej Policji, a 4731 interwencji do 
Straży Miejskiej w Radomiu. W tym: 

a) Ujawniono i zatrzymano 18 sprawców na gorącym uczynku przestępstwa tj.: 
- 3 - kradzież,  
- 5 - nietrzeźwy kierujący,  
- 1 - niszczenie mienia, 
- 0 - rozbój,  
- 2 - bójka i pobicie, 
- 7 - posiadanie narkotyków.  

Ponadto ujawniono 1 osobę poszukiwaną przez Policję, którą należy dodać do wyniku końcowego 
sumy wszystkich interwencji za 2019 r. 

b) Ujawniono i zatrzymano 3436 sprawców na gorącym uczynku wykroczenia tj.:  
- 129 - zakłóceń porządku publicznego, 
- 1199 - wykroczeń w ruchu drogowym (zakaz ruchu, parkowanie na ciągach pieszych i zieleni itp.), 
- 1567 - spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 
- 541 - interwencje porządkowe (zrywanie plakatów, naklejanie plakatów w miejscu niedozwolonym, 
zaśmiecanie, załatwianie potrzeb w miejscu publicznym, itp.). 

 Dla potrzeb dowodowych Policji i Straży Miejskiej razy nagrano materiał zdjęciowy ze zdarzeń, 
w tym dla Policji 333 razy, dla Straży Miejskiej 18 razy.  

c) W związku z zagrożeniem życia i zdrowia oraz uszkodzenia mienia, pracownicy monitoringu 
przekazali 
- 1570 informacji z prośbą o interwencję do służb porządkowych tj.:  
- 283 - razy wezwano karetkę pogotowia, 
- 417 - razy udzielono pomocy osobom nietrzeźwym (odwieziono do domu lub zatrzymano w PIZ), 
- 791 - udzielono pomocy osobom leżącym (śpiący na ulicach i przystankach autobusowych), 
- 3 - razy wezwano Straż Pożarną, 
- 3 - interwencji związanych z załączeniem się alarmu w sklepach, 
- 73 - razy zgłoszono awarię oświetlenia ulicznego. 

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

L.p. Interwencje 2018 rok 2019 rok Różnica 

1 Interwencje ogółem 4870 5025 +155 
2 Skierowano do Policji 310 294 - 16 
3 Skierowano do SM 4560 4731 +171 

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

TABELA NR 2 

 
L.p. 

Rodzaj przestępstwa  
2018 rok 

 
2019 rok 

Różnica 

1 Kradzież 11 3  -8 
2 Rozbój 0 0  0 
3 Niszczenie mienia  6 1  -5 
4 Nietrzeźwy kierowca 1 5 +4 
5 Bójka i pobicie 4 2  -2 
6 Posiadanie narkotyków 5 7 +2 
 RAZEM 27 18 -9 

Porównując ilość zdarzeń za okres: 2018 rok (4870 zdarzeń) do 2019 roku (5025 zdarzeń) należy 
stwierdzić, że nastąpił znaczny wzrost ilości interwencji podjętych przez pracowników monitoringu 
o 155. Biorąc powyższe pod uwagę nasuwa się wniosek, że wzrost ilości nagranych zdarzeń 
podyktowany był właściwym nadzorem wizyjnym prowadzonym przez pracowników monitoringu 
i szybką reakcją służb mundurowych na zaistniałe zdarzenia, co w efekcie odstraszało potencjalnych 
sprawców przed popełnianiem negatywnych zdarzeń.  

Ilość sporządzonego materiału zdjęciowego przedstawia tabela nr 3. 

TABELA NR 3 

L.p. Materiał zdjęciowy  2018 rok  2019 rok Różnica 

1 Dla potrzeb Policji 293 333 +40 
2 Dla potrzeb SM 10 18 +8 
 RAZEM 303 351 +48 

Ilość ujawnionych wykroczeń przez monitoring przedstawia tabela nr 4. 

TABELA NR 4 

L.p. Rodzaj wykroczenia  2018 rok  2019 rok Różnica 

1. Spożywanie alkoholu 1443 1567 +124 
2 Drogowe 560 1197 +637 

3 Zakłócenie porządku 
publicznego 156 129 -27 

4 Porządkowe 547 541 -6 
 RAZEM 2706 3434 +728 

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

L.p.  Zgłoszenia 2018 rok 2019 rok Różnica 
1 Pogotowie Ratunkowe 315 283 -32 
2 Straż Pożarna 2 3 +1 
3 Pomoc osobom nietrzeźwym 430 417 -13 

4 Włączony alarm w sklepach i 
instytucjach 3 3 0 

5 Wyłączone oświetlenie ulicy 80 73 -7 
6 Pomoc osobom leżącym 1306 791 -515 
 RAZEM 2136 1570 -566 
VI.  BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE: 
1. Powiatowy Inspektorat Sanitarny. 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ramach realizacji „Programu” podjął następujące działania: 

a) Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywienia: w 2019 r. wykonano 1151 kontroli sanitarnych dot. 
oceny stanu sanitarno-higienicznego oraz sanitarno-technicznego, w tym: 341 kontroli zaplanowanych 
(wg. harmonogramu kontroli) oraz 810 kontroli doraźnych (600 kontroli ujętych w planie oraz 210 kontroli 
nie ujętych w planie) w tym: 
- 329 kontroli kompleksowych (m. in. w związku z odbiorami sanitarnymi, dot. Akcji Zima i Akcji Lato), 
- 55 kontroli tematycznych (m.in. w związku z Afrykańskim Pomorem Świń, dot. oceny warunków 
sanitarno-higienicznych, technicznych oraz żywienia w nadzorowanych zakładach, dot. warunków 
sanitarno-higienicznych w obrocie owocami miękkimi, dot. suplementów diety oraz wspólne kontrole 
z Inspekcją Weterynaryjną), 
- 170 kontroli interwencyjnych (m.in. w związku z interwencją klienta, w związku z działaniami podjętymi 
w systemie Rasff), 
- 252 kontrole sprawdzające, 
- 2 kontrole graniczne – import, 
- 2 kontrole graniczne – eksport. 

W 215 zakładach stwierdzono uchybienia m.in.: 

- sanitarno-higieniczne, 
- sanitarno- techniczne, 
- rozszerzenie działalności bez złożenia wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów PSSE w Radomiu, 
- nieprawidłowości w prezentacji i reklamie suplementów diety, 
- nieprawidłowości w oznakowaniu suplementów diety. 

W 2019 roku nałożono 148 mandatów karnych na sumę 35600 zł; 

b) Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej: bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne kontrolowane 
jest również w pozostałych obiektach będących pod kontrolą Sekcji. Są to  m.in. hotele i inne obiekty, 
w których są świadczone usługi hotelarskie; domy pomocy społecznej; noclegownie i domy dla 
bezdomnych; zakłady usługowe- fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, szalety 
publiczne. Nadzorem objęto również przystanki autobusowe oraz dworzec kolejowy wraz ze środkami 
transportu publicznego. Stan sanitarno-higieniczny oraz techniczny obiektów w 2019 uległ poprawie. 
Zwiększa się również świadomość osób wykonujących usługi. Nałożono 6 mandatów na kwotę 900 zł. 
c) Sekcja Nadzoru Epidemiologii, do zadań należy m.in.: 
- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się zakażeń, chorób zakaźnych i pasożytniczych 
u ludzi, 
- nadzór nad prawidłowością wykonywania szczepień ochronnych oraz analiza wykonawstwa tych 
szczepień na nadzorowanym terenie; 
- nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny , 
pomieszczenia i urządzenia podmiotów leczniczych. 

Monitorowany jest stan sanitarno-epidemiologiczny miasta Radomia i powiatu radomskiego 
całodobowo (dyżury pod telefonem). 
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W 2019 r. przeprowadzano wywiady epidemiologiczne dotyczące zachorowań m.in. na: boreliozę, 
gruźlicę, salmonelozę, styczność i narażenie na wściekliznę, wirusowe zapalenie wątroby B i C, 
inwazyjne choroby wywołane Steptococcus pneumoniae i Neisseria meningitidis, legionelozę, ZOM, 
ZM i inne oraz dochodzenia epidemiologiczne w związku ze zgłoszonymi 3 ogniskami choroby 
przenoszonej drogą pokarmową. Czynnikiem etiologicznym w 2 ogniskach była Salmonella Enteritidis 
natomiast w jednym norowirus. Objęto nadzorem epidemiologicznym osoby z ognisk epidemicznych. 

W Polsce obowiązuje Program Szczepień Ochronnych, który corocznie aktualizowany jest przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego i publikowany w Dzienniku Urzędowym zgodnie z Ustawą z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 
z 2019 r. poz.1239 z późn.zm.). W podmiotach leczniczych nadzorowanych przez PPIS w Radomiu 
funkcjonuje 80 punktów szczepień wykonujących szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży do 
19 roku życia oraz u dorosłych szczepienia poekspozycyjne i w grupach ryzyka. Podmioty lecznicze 
wykonujące szczepienia ochronne kontrolowane są w miejscu wykonywania działalności oraz 
poprzez sprawozdania comiesięczne ze szczepień przeciw pneumokokom, ospie wietrznej, DTaP 
u dzieci z grupy ryzyka, sprawozdania kwartalne z gospodarności szczepionką i kart uodpornienia 
oraz sprawozdania roczne MZ-54 ze stanu zaszczepienia. Od kilu lat zanotowano niepokojące 
zjawisko uchylania się coraz większej grupy rodziców od szczepienia swoich dzieci. 

Kontrole podmiotów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne (lecznictwo otwarte 
i zamknięte) mają na celu m.in. sprawdzenie: 

- stanu sanitarno-higienicznego; 
- ocenę realizacji programów dostosowawczych do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012 poz.739); 
- ocenę realizacji programów dostosowawczych do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019 poz.595); 
- ocenę podmiotu leczniczego w zakresie procesów sterylizacji (wyposażenie w autoklawy rodzaj 
opakowań , czy zachowany jest ciąg technologiczny od strony brudnej do sterylnej procedury sterylizacji 
m.in. kontrola procesów sterylizacji wskaźnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, archiwizacja 
wyników kontroli, warunki przechowywania materiału i sprzętu po sterylizacji itp.); 
- w 2019 r. do PSSE w Radomiu zgłoszono 9 ognisk epidemicznych, które wystąpiły w szpitalach. 
Biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi odpowiedzialnymi za wywołanie ognisk epidemicznych była 
Klebsiella pneumoniae MBL+, Clostridium difficile oraz Acinetobacter Baumanie. 

Sekcja Nadzoru Epidemiologii ściśle współpracuje: 

- z Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych na nadzorowanym terenie dot. składu zespołów 
i posiadanych kwalifikacji, zakażeń i ognisk epidemicznych, realizacji kontroli wewnętrznych 
w podmiotach leczniczych itp.; 
- z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radomiu dot. chorób odzwierzęcych: styczności 
i narażenia na wściekliznę, gruźlicy, salmonelozy oraz przypadków wystąpienia ognisk zbiorowych 
zatruć pokarmowych u ludzi, gdzie źródłem zakażenia mógł być produkt pochodzenia zwierzęcego. 

 W związku z tym, iż 31.12.2017 r. zakończył się termin realizacji programów dostosowawczych do 
wymogów rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz.U.2012 poz.739), podmioty lecznicze, które nie zrealizowały ww. programu powinny zwrócić się 
do PSSE w Radomiu w celu wydania opinii sanitarnej w formie postanowienia o wpływie niespełnienia 
tych wymagań na bezpieczeństwo pacjentów. Wydano 15 takich postanowień. 

d) Sekcja Nadzoru Higieny Pracy zajmuje się: 
- przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy, 
- przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, rozporządzenia 
REACH, ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i preparaty 
chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej; 
- przestrzeganiem warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości 
środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne; 
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- przestrzeganiem przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami 
kategorii 2 i 3; 
- realizacją wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin,, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy; 
- realizacją wymogów w zakresie występowania na stanowiskach pracy szkodliwych czynników 
biologicznych. 

W 2019 roku przeprowadzono 269 kontroli w zakładach pracy. Wydano 75 decyzji 
administracyjnych obligujących pracodawców do poprawy stanu sanitarno-higienicznego w zakresie 
warunków pracy. 

Do zadań sekcji należy również: 

- prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych; 
- sporządzanie oceny rażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej; 
- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub 
o braku podstaw o jej stwierdzenia. 

Wydano 61 decyzji stwierdzających choroby zawodowe. W ciągu ostatnich lat w ciągu roku 
wydawanych było 40 do 50 decyzji stwierdzających choroby zawodowe. 

W 2019 r. odnotowano 77 przypadków podejrzeń zatrucia „dopalaczami” oraz prawdopodobnie 
1 przypadek zgonu spowodowany zażyciem tego środka.  

e) Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży: 
zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach 

nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz placówkami wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży oraz podejmowaniem działań zmierzających do rozwiązywania problemów w zakresie: 

- warunków zdrowotnych i higieny pracy umysłowej w placówkach oświatowo – wychowawczych; 
- warunków zdrowotnych w szkolnych pracowniach komputerowych; 
- dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii; 
- higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych; 
- warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakładach nauczania i wychowania oraz 
ocena infrastruktury do prowadzenia zajęć WF; 
- realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych 
w placówkach. 

W 2019 roku przeprowadzono 288 kontroli w placówkach oświatowych. Wydano 29 decyzji 
administracyjnych w zakresie nieprawidłowego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego biorąc 
pod uwagę zdrowie przebywających dzieci w/w placówkach. Zakres kontroli przeprowadzonych 
w nadzorowanych placówkach dotyczył oceny przestrzegania przepisów określających wymagania 
higieniczne i zdrowotne w stosunku do pomieszczeń i używanego w nich sprzętu.  

Biorąc pod uwagę warunki zdrowotne funkcjonowania placówek będących pod nadzorem należy 
stwierdzić, że nadal występują obiekty wykazujące uchybienia w tym zakresie. W stosunku do roku 
ubiegłego nastąpiła nieznaczna poprawa stanu technicznego budynków, w których funkcjonują 
zakłady nauczania i wychowania. 

W 2019 roku wiele uwagi poświęcono placówkom przedszkolnym, które ostatnio coraz częściej 
lokują nowe oddziały w szkołach podstawowych lub w wygaszanych gimnazjach, a niekiedy w innych 
obiektach. Prowadzono kontrole dotyczące dostosowania pomieszczeń, zwłaszcza sal i sanitariatów, 
do potrzeb dzieci. Zastrzeżenia budziła wielkość sal w stosunku do liczby dzieci przyjmowanych do 
poszczególnych grup. Często pojawiał się też problem wydzielenia pomieszczeń dodatkowych, typu: 
przechowalnia leżaków, schowków na środki i urządzenia do utrzymania czystości. W niektórych 
przypadkach ujawniono problem z zapewnieniem właściwego miejsca do przechowywania odzieży 
wierzchniej dzieci. 

Ważnym elementem warunków zdrowotnych jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w placówkach 
możliwości zachowania higieny osobistej oraz wdrażanie pożądanych nawyków higienicznych. 
Wszystkie nadzorowane placówki zapewniają dostęp do ciepłej bieżącej wody oraz środków do 
utrzymania higieny osobistej. W ostatnim czasie zwiększyła się liczba zgłoszeń występowania 
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wszawicy w placówkach oświatowych. W tym zakresie udzielano instruktażu dotyczącego m. in. 
profilaktycznej opieki zdrowotnej w placówkach. Ważnym czynnikiem warunkującym prawidłowy 
rozwój i zdrowie ucznia jest jego aktywność fizyczna. Wywiera ona hartujący wpływ na organizm, 
zwiększa ogólną wydajność psychofizyczną młodego człowieka. Dlatego nie bez znaczenia są 
warunki środowiskowe, w których prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego. Pod względem 
posiadania infrastruktury do prowadzenia tych zajęć stwierdzono, że zdecydowana większość 
placówek szkolnych na nadzorowanym terenie posiada dobre warunki. W jednej szkole oddano do 
użytku nowo wybudowany blok sportowy. 

Istotnym elementem środowiska szkolnego, mającym wpływ na rozwój młodego człowieka, a w 
szczególności na postawę ciała, jest prawidłowo dobrane do wzrostu stanowisko pracy ucznia. Meble 
niedostosowane do ergonomii powodują nieprawidłowe obciążenie poszczególnych części 
kręgosłupa, co prowadzi do jego deformacji i utrwalenia wad postawy. Pomiary prowadzone wśród 
uczniów wykazały, że coraz bardziej utrwala się nawyk prawidłowego doboru stanowiska, a uczniowie 
znają rozmiary mebli, z których powinni korzystać. Coraz więcej uwagi poświęca się też nadmiernemu 
obciążeniu plecaków i tornistrów szkolnych. Przeprowadzono w tym zakresie kontrole połączone 
z ważeniem tornistrów oraz uczniów. 

Na zdrowie uczniów w środowisku szkolnym ma również wpływ prawidłowa organizacja procesu 
nauczania, zwłaszcza planowanie nauki i wypoczynku w ramach tygodniowego rozkładu zajęć 
szkolnych. Niezgodność z zasadami higieny pracy umysłowej ucznia występuje w placówkach, które 
dysponują zbyt wąską bazą lokalową. 

Prawidłowe żywienie jest jednym z czynników środowiskowych warunkującym stan zdrowia 
i prawidłowy rozwój dziecka. Dzieci i młodzież przebywający poza domem ponad 4 godziny dziennie, 
powinni mieć możliwość spożycia w tym czasie posiłku. Większość placówek szkolnych umożliwia 
uczniom korzystanie z posiłków. Najczęściej uczniowie korzystali z obiadów jednodaniowych. 

Pełniąc nadzór nad zimowym i letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży stwierdzono, że na ternie 
objętym nadzorem w roku 2019 zorganizowaną formę wypoczynku prowadzono w 63 placówkach 
sezonowych. Najbardziej popularną formą jest wypoczynek w miejscu zamieszkania. Pod względem 
sanitarnym placówki sezonowe były dobrze przygotowane i gwarantowały odpowiednie warunki 
pobytu, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzonego dożywiania. 

f) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia: 
- uczestniczono w piknikach, w festynach – poprzez zorganizowanie punktów informacyjno – 
edukacyjnych, w których prowadzono poradnictwo, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych, 
prezentowano zdrowotne konsekwencje używania alkoholu, tytoniu, narkotyków i środków 
psychoaktywnych w tym dopalaczy z wykorzystaniem walizek edukacyjnych, 
- wizytowano placówki zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego, w których prowadzono 
instruktaż profilaktyczny oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych, 
- prowadzono edukację młodzieży podczas spotkań organizowanych przez szkoły, 
- wdrażano i koordynowano programy edukacyjne realizowane przez placówki różnych szczebli 
kształcenia, 
- uczestniczono w obchodach Światowych i Ogólnopolskich Dni związanych z tematyką prozdrowotną, 
- diagnozowano przedsięwzięcia prozdrowotne środowiska lokalnego w placówkach nauczania 
i wychowania oraz lecznictwa otwartego. 

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Radomiu. 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Radomiu realizuje zadania 

określone w obowiązujących przepisach  ustawy o ochronie roślin, ustawy o środkach ochrony roślin, 
ustawy o nasiennictwie, ustawy o rolnictwie ekologicznym, ustawy o organizmach genetycznie 
modyfikowanych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. Kierunki i zakres działań kontrolnych 
związane są w szczególności z: 

- nadzorem nad zdrowiem roślin; 
- wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym; 
- zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. 

Kontrolę występowania organizmów kwarantannowych i niekwarantannowych w 2019 r. 
prowadzono w uprawach zbóż, roślin przemysłowych, warzyw pod osłonami, materiału 
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szkółkarskiego roślin sadowniczych oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin 
ozdobnych i warzywnych oraz w szkółkach leśnych i lasach. W zakresie zdrowia roślin kontrolami 
objęto również m.in. rośliny, produkty roślinne i przedmioty w przechowalniach i magazynach, 
miejscach przeładunku, na giełdzie i targowiskach oraz punktach obrotu na terenie m. Radom 
i powiatu. W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych  nie stwierdzono występowania agrofagów, 
które w sposób znaczący mogły wpłynąć na produkcję roślinną oraz stwarzać potencjalne zagrożenie 
dla upraw. 

Na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 706), która weszła 
w życie dnia 28 lipca 2018r. Inspekcja prowadziła kontrole upraw kukurydzy, rzepaku, soi pod kątem 
GMO. W 2019r. na terenie oddziału zostało przeprowadzonych 14 kontroli zakazu stosowania 
materiału GMO. Pobrano 14 prób w tym: 10 próbek materiału roślinnego i 4 materiału siewnego, 
nie stwierdzając w badanym materiale obecności organizmów zmodyfikowanych genetycznie. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019r., 
poz. 1900 ) oraz przepisów rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
z dnia 21 października 2009r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 
i uchylającego dyrektywy rady 79/117/EWG i 91/414 /EWG, zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 
1107/2009” Inspekcja realizowała swoje działania kontrolne przeprowadzając w 2019 roku na terenie 
m. Radom i powiatu radomskiego ogółem 165 kontroli, w tym z zakresu: 

- prawidłowości wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 37 kontroli; 
- prawidłowości stosowania środków ochrony roślin 128 kontroli; 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w odniesieniu do 11 podmiotów zastosowano postępowanie 
mandatowe w związku z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy o środkach ochrony roślin w zakresie 
obrotu (3 przedsiębiorców) i w zakresie stosowania środków ochrony (8 podmiotów). 

W 2019 r. Inspekcja sprawując kontrolę nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin 
w ramach urzędowej kontroli pobrała 27 prób płodów rolnych dla następujących upraw: papryka, 
cukinia, kapusta pekińska, truskawka, sałata, agrest, porzeczka, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia, 
marchew, soja. W wyniku badań kontrolnych pod kątem pozostałości środków ochrony roślin 
w płodach rolnych prowadzonym przez certyfikowane laboratoria w jednym przypadku stwierdzono 
przekroczenia NDP (najwyższych dopuszczalnych pozostałości). Producent rolny został ukarany 
grzywną, natomiast gospodarstwo rolne nadzorem Inspekcji w zakresie prawidłowości stosowania 
środków ochrony roślin. Jednocześnie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w ramach uczestnictwa w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach 
(Rapid Alert System For Food and Feed –RASFF) kontynuowała współpracę z Państwową Inspekcją 
Sanitarną, w ramach której prowadzono kontrole przedsiębiorców prowadzących skup płodów rolnych 
oraz producentów rolnych w miejscu produkcji. 

Podobnie jak w latach ubiegłych również w 2019r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Radomiu kolejny raz uczestniczył w międzynarodowej akcji 
Silver Axe IV prowadzonej przy wsparciu EUROPOL-u. Działania w ramach trwającej 2 miesiące 
akcji, były prowadzone równolegle w wielu państwach europejskich. W Polsce Silver Axe IV 
ukierunkowana była głównie na kontrole importu i eksportu środków ochrony roślin wspólnie 
z organami Krajowej Administracji Skarbowej i Policji. W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych 
nie stwierdzono przypadków wprowadzania do obrotu podrobionych środków ochrony roślin na 
terenie działania Oddziału. 

3. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego.  
Radomski Szpital Specjalistyczny w ramach  Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w 2019 roku zrealizował 
następujące przedsięwzięcia: 
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- Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku  
o zapobieganiu i leczeniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przeprowadził w roku 2019 minimum dwie 
kontrole kompleksowe każdego oddziału Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, oceniając stan 
higieniczny i wykonując bakteriologiczne punktowe badania środowiskowe. Ocenie zostały poddane 
m.in.: stan zaopatrzenia w preparaty dezynfekcyjne, stan ich użycia przez personel oraz  realizacja 
procedur epidemiologicznych przez pracowników. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości wydawano 
zalecenia pokontrolne. Prowadzano na bieżąco  szkolenia pracowników  na stanowiskach pracy 
i wdrażano  działania  naprawcze. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych uczestniczył w kontrolach 
jednostek organizacyjnych prowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Do PPIS przesyłane są comiesięczne i kwartalne raporty dot. wystąpienia Klebsiella 
pneumoniae MBL (New Delhi) oraz  raporty roczne o sytuacji epidemiologicznej szpitala. 
- Chorzy przy przyjęciu do szpitala oceniani są pod względem występowania ryzyka zakażeniem 
o etiologii czynnika chorobotwórczego z listy patogenów alarmowych, a w razie podejrzenia zakażenia 
są izolowani. 
- W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń o etiologii Clostridioides difficile,  wzmożono nadzór nad 
procedurą izolacji chorych najczęściej w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym, a w razie wystąpienia 
zakażenia w innym oddziale, chorzy są poddani izolacji kontaktowej  w pokoju z węzłem sanitarnym. 
W sytuacji wystąpienia szczególnie niebezpiecznych pod względem epidemiologicznym  drobnoustrojów 
w szpitalu przeprowadza się dezynfekcję z zastosowaniem tzw. fumigacji (zamgławiania) obszaru 
skażonego. Ponadto członkowie Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych każdorazowo przeprowadzają  
szkolenie wstępne przy przyjęciu do pracy pracownika: lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, 
technika wykonującego procedury medyczne oraz opiekuna medycznego, w zakresie obowiązujących 
procedur epidemiologicznych. 
- Do ograniczenia potencjalnej indukcji antybiotykooporności drobnoustrojów Koordynator ds. Higieny 
i Epidemiologii przeprowadza konsultacje kliniczne w zakresie antybiotykoterapii. W szpitalu opracowana 
jest procedura zapobiegająca ekspozycjom zawodowym na biologiczne czynniki zakaźne. Przeprowadza 
się szkolenia przypominające   dot. zasad postępowania. Szpital zapewnia personelowi wykonywanie 
badań poekspozycyjnych i profilaktycznych w tym zakresie.  Bezpieczeństwu epidemiologicznemu 
personelu medycznego  oraz pacjentów sprzyja włączenie badań na obecność w organizmie wirusów 
krwiopochodnych HBV, HCV, HIV  oraz bakterii Gronkowca złocistego (MRSA – nosicielstwo), do 
zestawu badań pracowniczych – okresowych. 

4. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny. 
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych działający w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. 

z o.o.  zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i leczeniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi prowadzi stały nadzór nad sytuacją epidemiologiczną szpitala. Monitoruje 
zakażenia i patogeny alarmowe wdrążając procedury profilaktyczne zapobiegające ich 
rozprzestrzenianiu w środowisku szpitalnym. Przeprowadza minimum dwie kompleksowe kontrole we 
wszystkich oddziałach szpitalnych oceniając stan zaopatrzenia w środki dezynfekcyjne oraz stan ich 
zużycia przez personel, a także  znajomość procedur epidemiologicznych przez pracowników. Nadzór 
epidemiologiczny w zakresie ognisk epidemicznych, ich rozpoznawania i wygaszania jest istotnym 
elementem profilaktyki zakażeń i bezpieczeństwa epidemiologicznego w Szpitalu zarówno dla 
pacjentów, jak i dla personelu medycznego. W przypadku rozpoznawania zwiększonej ilości 
zachorowań (co najmniej dwa przypadki) wywołanych tym samym czynnikiem etiologicznym Zespół 
Kontroli Zakażeń Szpitalnych wysuwa podejrzenie wystąpienia ogniska epidemicznego. Działania 
w tym zakresie są podejmowane niezwłocznie wraz ze współpracy z Zarządem Szpitala, oraz 
kierownictwem oddziału oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Działania Zespołu 
Kontroli Zakażeń w zakresie nadzoru epidemiologicznego  polegają na: 

- zgłoszeniu ogniska epidemicznego do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
- wydanie zaleceń postępowań dla całego personelu w oddziałach, 
- kohorowaniu lub izolacji pacjentów zależnej od dróg przenoszenia zakażenia – izolatka lub sala  
z wydzielonym węzłem sanitarnym, 
- wydzieleniu personelu do opieki nad pacjentami w ognisku epidemicznym, 
- monitorowaniu mikrobiologicznym pacjentów poprzez wykonywanie badań mikrobiologicznych 
pacjentom w ognisku epidemicznym, jak i osobom z kontaktu, 
- monitorowaniu antybiotykoterapii, 
- monitorowaniu środowiska szpitalnego, 
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- szkoleń personelu ze szczególnym uwzględnieniem procedury higieny rąk, 
- weryfikowaniu zaleceń na różnym etapie trwania ogniska epidemicznego. 

Pozostałe działania podejmowane przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych dotyczące nadzoru 
Santonino – Epidemiologicznego polegają na : 

a)  Sporządzaniu raportów kontroli wewnętrznej. 
b)  Każdorazowo wydawanie zaleceń pokontrolne i prowadzone był procedurami  naprawczym. 
c)  ZKZS uczestniczył w prowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej kontrolach jednostek organizacyjnych Szpitala.  
d)  Pielęgniarki Epidemiologiczne dodatkowo na bieżąco oceniają w oddziałach przestrzeganie 
wybranych procedur epidemiologicznych oraz przeprowadzają krótkie szkolenia przypominające 
kontrolowane procedury.    
e)  Ponadto członkowie Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych systematycznie przeprowadzają szkolenie 
wstępne przy przyjęciu nowej osoby do pracy w Szpitalu (rozszerzone przy przyjmowaniu personelu 
medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentami).  
f)  Poza wyżej wymienionymi działaniami, w ramach zapobiegania zakażeniom szpitalnym, ogniskom 
epidemicznym, jak i rozwojowi lekooporności patogenów, ZKZS monitoruje występowanie zakażeń tak 
w formie nadzoru biernego (analiza zgłoszeń zakażeń z oddziałów), jak i czynnego (analiza wszystkich 
dodatnich wyników badań mikrobiologicznych, a w przypadku zakażeń inwazyjnych lub zakażeń 
patogenami alarmowymi, kontakt z lekarzami prowadzącymi pacjentów, analiza kliniczna przypadku, 
ustalenie najbardziej właściwej antybiotykoterapii początkowo empirycznej, następnie celowanej).  
g)  Dla ograniczenia potencjalnej indukcji antybiotykooporności drobnoustrojów, w szpitalu wydzielone 
zostały grupy antybiotyków szerokospektralnych lub takich, gdzie łatwo wytwarza się lekooporność. 
Antybiotyki te są wydawane z Apteki Szpitalnej po akceptacji Lekarza Epidemiologa, co zapobiega ich 
potencjalnemu nadużywaniu i tym samym selekcji antybiotykooporności.   

Bezpieczeństwu epidemiologicznemu w szpitalu sprzyja wykonywanie badań scriningowych 
u pacjentów z grup ryzyka do 48 godzin od przyjęcia do szpitala. Działania takie pozwalają na 
określenie statusu epidemiologicznego pacjentów oraz podjęcie działań zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych i ognisk epidemicznych. 

5. Centrum Medyczne Corten Medic. 
W przychodni były przeprowadzane: 

- Szczepienia dzieci i młodzieży- 484 osób. 
- Szczepienia p/grypie 50 osób. 
- Szczepienia p/WZW B szczepionką Engerix B – 50 osób. 
- Szczepienia p/WZWB szczepionką Euvax B - 80 osób. 
- Objęcie nadzorem lekarskim osób z kontaktu z chorym na WZW C – jedna rodzina. 
- Zgłoszenia do Sanepidu podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej  (ZLK-1) oraz 
- tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę  (MZ-55). 
- Przestrzeganie wprowadzonych procedur higienicznych m.in.,,Postępowanie po ekspozycji zawodowej 
na zakażenia HIV, HBV, HCV”. 
- Zgłoszenia do Sanepidu podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej (ZLK-1) 
oraz tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55) 
- Wprowadzono procedurę higieniczną,,Postępowanie po ekspozycji zawodowej na zakażenia HIV, 
HBV, HCV”. 

W placówce obowiązują procedury higieniczne, za postępowanie zgodnie z procedurą 
odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. Procedury są aktualizowane w oparciu o nowe przepisy 
i wytyczne. W przychodni znajduje się pomieszczenie dekontaminacji narzędzi. Narzędzia są 
sterylizowane w autoklawie parowym. Prowadzona jest kontrola skuteczności procesów sterylizacji, 
wskaźnikami biologicznymi i chemicznymi. Każdy sprzęt w przychodni posiada aktualny paszport, 
gdzie wpisywane są przeglądy raz do roku. 

Sprzątanie pomieszczeń placówki odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami – Procedura 
sprzątania pomieszczeń i dezynfekcji powierzchni. Postępowanie z odpadami medycznymi odbywa 
się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017r. w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania z odpadami medycznymi i stworzonej na tej podstawie procedurą. Co roku 
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sporządzamy sprawozdanie z ewidencji kart odpadów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie - "Departament Środowiska ". Centrum Medyczne posiada umowę na 
świadczenia usług pralniczych, gdzie oddawana jest odzież ochronna medyczna oraz mopy. 

VII.  BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE: 
1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii.  

W zakresie realizacji „Programu” w 2019 roku zrealizował następujące przedsięwzięcia: 

a)  Obszar miasta Radomia - powiat grodzki - to jedna z dwóch jednostek terytorialnych obsługiwana 
przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu (drugą jest powiat radomski – ziemski). Na jego 
terenie pod nadzorem weterynaryjnym znajdują się podmioty gospodarcze działające w zakresie: ubój, 
rozbiór, przetwórstwo i składowanie mięsa (2 rzeźnie, w tym jedna drobiu, 3 zakłady rozbioru, 
5 zakładów przetwórczych, 1 chłodnia), 1 zakład mleczarski, 6 zakładów MLO, 58 firmy transportowe, 
11 pośredników w obrocie żywnością, 9 podmiotów – RHD, 1 punkt skupu dziczyzny, 1 hurtownia karmy 
dla zwierząt domowych, 2 zakłady przetwarzające uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, 
1 schronisko dla zwierząt, 1 firma transportująca zwierzęta, 3 firmy pośredniczące w skupie i obrocie 
zwierzętami, 2 fermy drobiu - kur niosek, 1 ferma brojlerów oraz 113 stad (gospodarstw) utrzymujących 
bydło i 11 stad (gospodarstwa) utrzymujących trzodę chlewną.  
b)  W ramach w/w programu Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu podejmował zadania ujęte 
w załączniku, tj. punkt VI:  1.14; 6.6; 6.7; 6.11; 7.1-6., które w całości wchodzą jednocześnie 
w ustawowe kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej, ich realizacja to między innymi: 
- monitoring chorób zakaźnych i czynników chorobotwórczych - badania kontrolne zwierząt w zakresie 
gruźlicy, brucelozy, białaczki, pryszczycy, gorączki Q (bydła, owiec i kóz); pomoru, chor. pęcherzykowej 
i Aujeszkyego u świń; salmonellozy u drobiu i świń, wścieklizny u lisów; 
- zwalczanie ognisk chorób zakaźnych, w 2019 r.: zgnilec amerykański - 3 ogniska; salmonella – 
1 ognisko;  
- nadzór nad jakością produkcji środków spożywczych, pasz, utylizacją i zagospodarowaniem ubocznych 
produktów pochodzenia zwierzęcego (np. w 2019 r. ubój zwierząt to 16 655 891 sztuk  - drób 16615389, 
bydło i kozy 929 sztuk, świnie 39573 sztuk).  

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

funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zajmującą się wyłapywaniem zwierząt bezdomnych w pierwszej 
kolejności zwierząt agresywnych. Od 1 marca 2012 roku wszyscy funkcjonariusze zostali 
przeszkoleni oraz wyposażeni w odpowiedni sprzęt służący do odławiania zwierząt. Straż Miejska 
przejęła od schroniska zadanie wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Radomia. Ponadto 
funkcjonariusze odławiają zwierzynę egzotyczną oraz dziką napływająca z terenów leśnych. Strażnicy 
zostali przeszkoleni przez specjalistów między innymi: Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
pracowników ZOO z Warszawy, funkcjonariuszy Straży Leśnej oraz Ornitologów. Ekopatrol został 
wyposażony w najlepszy sprzęt jaki jest dostępny na rynku. Pojazd przeznaczony do tego zadania 
został przystosowany do przewozu zwierząt. Przygotowanie funkcjonariuszy miało na celu skuteczne 
oraz bezpieczne dla nich samych oraz zwierząt podejmowanie interwencji. 

Straż Miejska w Radomiu w ramach posiadanych kompetencji prowadzi również kontrole pod 
kątem szczepień psów przeciw wściekliźnie, za co w roku 2019 nałożono 13 mandatów karnych na 
właścicieli psów oraz pouczono 294 z nich. Straż Miejska w ramach działań z zakresu 
bezpieczeństwa weterynaryjnego prowadzi współpracę z lekarzem weterynarii, który posiada 
stosowną umowę z Gminą Miasta Radom na obsługę zwierząt chorych i po wypadkach. 

VIII.  OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: 
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu. 

W 2019 r. na terenie miasta Radomia, działaniami objęto 2 obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

a) park miejski „Leśniczówka”, nr rej.: 210/A/83 z 02.05.1983 r. 
b) park miejski im. T. Kościuszki z poł. XIX w. w Radomiu, nr rej. 800/A/72 z 14.10.1972 r. oraz 
212/A/83 z 02.05.1983 r. 
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W ramach programu skontrolowano w/w obiekty pod względem występowania zagrożeń dla 
infrastruktury parkowej, szaty roślinnej oraz dla odwiedzających parki miejskie  - we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Radomiu, Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską. Po dokonaniu 
szczegółowych oględzin w/w obiektów, zostały sporządzone stosowne protokoły. Ogólny stan 
utrzymania parków jest dobry. Prace pielęgnacyjne zieleni prowadzone są na bieżąco. Tereny parków 
są oświetlone i objęte całodobowym nadzorem straży miejskiej i policji. W obrębie parku 
„Leśniczówka” funkcjonuje monitoring. W ostatnim czasie nie występowały poważniejsze  zdarzenia 
zagrażające bezpośrednio zieleni i infrastrukturze parkowej. Przedmiotowe parki są miejscami 
w znacznym stopniu bezpiecznymi dla korzystających z nich osób. 

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

i porządku publicznego na lata 2019-2023 w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego (oceny stanu 
technicznego, stanu zabezpieczeń antywłamaniowych i przeciwpożarowych obiektu zabytkowego, 
zabezpieczenia zbiorów) radomscy policjanci uczestniczyli wspólnie z przedstawicielami Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Ochrony UM, funkcjonariuszami SM i PSP oraz 
przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Warszawie delegatura w Radomiu 
w inspekcji 2 obiektów na terenie Radomia tj. Park im. Tadeusza Kościuszki i Park Leśniczówka.  

3. Straż Miejska. 
Straż Miejska w Radomiu na prośbę konserwatora zabytków prowadzi wspólne inspekcje obiektów 

ze zgromadzonymi dobrami kultury. Ponad to prowadzona jest kontrola w ramach Ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tzw. Parku Kulturowego mieszczącego 
się na terenie Gminy Radom. 

4. Szkoły.  
Prowadziły: 

a)  Zajęcia edukacyjne z zakresu kształtowania poczucia tożsamości narodowej i regionalnej - wycieczki 
w najbliższe otoczenie, poznawanie lokalnych miejsc pamięci narodowej i opieka nad nimi. 
b)  Organizacja zajęć edukacyjnych w bibliotece, muzeum i innych instytucjach kultury. 
c)  Udział uczniów w uroczystych obchodach świąt religijnych i państwowych. 
d)  Zapoznanie młodzieży z historią i zabytkami Radomia. 

5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. 
a) Wychowankowie Ośrodka wzięli udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON, która 
zachęcała do wysyłania kartek z życzeniami, podziękowaniami i wyrazami pamięci do uczestników 
Powstania Warszawskiego. Celem akcji jest podejmowanie inicjatyw w celu ochrony zabytków i miejsc 
pamięci. 
b) Aktywny udział wychowanków w Rajdzie Pieszym „Śladami Niepodległości” Podczas rajdu uczestnicy 
brali udział w konkursie wiedzy dotyczącego terenu przez który rajd przebiegał oraz faktów 
historycznych z nim związanych. 
c) Ośrodek bierze udział cyklicznie w projekcie Galerii Dziedzictwa Kulturowego miasta Radom: „Dbamy 
o zapomniane groby zasłużonych Radomian” – opieka nad grobem zasłużonego radomianina 
St. Zielenkiewicza. 
d) Udział wychowanków w XII Uliczce Tradycji pod hasłem „Amerykanie w Radomiu”. 
e) Udział w radomskich obchodach „Dnia bez Samochodu 2019” – przejazd ulicami miasta zabytkowym 
Jelczem 043 –”Ogórkiem”. Podczas kursu przez osiedle XV-lecia oraz Śródmieście przewodniczka 
opowiadała wychowankom o mijanych obiektach i historycznych miejscach. 
f) Udział w Przysiędze Wojskowej oraz „Dniu Otwartym Koszar”- wychowankowie byli uczestnikami 
uroczystego złożenia Przysięgi na sztandar przez 80 żołnierzy na terenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego 
w Radomiu. 
g) Udział wychowanków w warsztatach „Odbudujmy utracone Perły architektury Warszawy”. 
h) Przygotowanie uroczystego apelu z okazji święta 11 Listopada – Święta Niepodległości. 
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i) Przeprowadzenie wśród wychowanków Ośrodka konkursu na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową 
i wielkanocną lub pisankę, którego celem było kształtowanie postawy szacunku dla tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Udział w konkursie na najładniej ubraną choinkę zorganizowanym 
przez Prezydenta Miasta mającym na celu promowanie postawy szacunku dla tradycji świąt Bożego 
Narodzenia. 
IX.  BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 
1. Komenda Miejska Policji. 

W 2019 roku przeprowadzonych zostało około 120 kontroli na terenie miasta. Kontroli poddano 
targowiska miejskie przy ulicy: Śląskiej, Struga i Wernera. Każdorazowo przy okazji spotkań ze 
społeczeństwem policjanci przekazują wiedzę wiktymologiczną dotyczącą przepisów prawa 
związanych z najistotniejszymi problemami osób prowadzących działalność gospodarczą. 

2. Straż Miejska. 
Straż Miejska w Radomiu w ramach Uchwały  Nr 269/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 

25 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty 
targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór oraz Uchwały Nr 231/2015 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich 
regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia prowadzi  działania na targach oraz w miejscach 
objętych ustawowym zakazem handlu oraz terenach prywatnych na których odbywa się handel. Straż 
Miejska ponadto jest koordynatorem działań dotyczących nielegalnego handlu, pod kątem braku 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Kontrolowane są miejsca należące do gminy, które 
nie są przeznaczone do handlu. W skład zespołu koordynowanego przez Straż Miejską wchodzą: 
Policja, Straż Graniczna, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Celny, Sanepid, Państwowa Inspekcja 
Handlowa, Urząd Skarbowy i inne. W roku 2019 nałożono 33 mandaty karne na kwotę 3500 zł. 

X.  BEZPIECZEŃSTWO W SIECI: 
1. Komenda Miejska Policji. 

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu systematycznie spotykają się 
z mieszkańcami miasta i powiatu radomskiego celem rozpowszechnienia wiedzy dotyczącej zagrożeń 
związanych z cyberprzestępczością. Funkcjonariusze uświadamiają poszczególne grupy społeczne 
o zagrożeniach płynących z korzystania z nowych technologii. 

Komenda Miejska Policji w Radomiu we współpracy z Biurem Organizacyjnym „Zespół” w dniu 
18 lutego zorganizowała seminarium w Resursie Obywatelskiej pod nazwą „Razem Bezpieczniej”. Na 
spotkaniu omówiono działania radomskiej policji. Poruszana była kwestia bezpieczeństwa w sieci 
oraz przedstawiono film dotyczący cyberprzemocy. W spotkaniu można było również obejrzeć 
program artystyczny przygotowany przez Łukasza Jemioła. Spotkanie pod nazwa „Razem 
Bezpiecznie” odbyło się już po raz szesnasty. 

W 8 radomskich szkołach policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 
oraz przedstawiciel firmy Allegro.pl przeprowadzili prezentację projektu pn. "Bezpieczne zakupy 
w sieci". Cykl spotkań poświęcony był problematyce bezpieczeństwa transakcji i płatności 
internetowych. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu we współpracy z firmą Allegro 
zorganizowali 8 spotkań dla uczniów szkół średnich z terenu naszego miasta, których tematem było 
bezpieczeństwo w sieci. W trakcie spotkań przedstawiciel Allegro omówił zagadnienia związane 
z zakupami w sieci i związanym z tym ryzykiem. 

 W dniu 27 lutego Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu rozmawiali 
o uzależnieniach z rodzicami uczniów oraz gronem pedagogicznym w Zespole Szkół Technicznych 
w Radomiu. Funkcjonariusze omawiali poszczególne zagrożenia apelując przy tym do rodziców, aby 
wiele czasu poświęcali swoim dzieciom starając się dostrzegać ich problemy. Ponadto 
funkcjonariusze WP KMP Radom omówili zagrożenia, z jakimi mogą mieć styczność dzieci w sieci 
oraz problem agresji występującej wśród młodzieży i dzieci, która realizuje się za pomocą Internetu, 
a także o konsekwencjach zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników. 
Funkcjonariusze WP KMP w Radomiu w trakcie swoich spotkań chcą uczulić rodziców na różne 
sytuacje, w których ich dzieci mogą być narażone na niebezpieczeństwo. 
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2. Straż Miejska. 
Straż Miejska w Radomiu w ramach prowadzonych działań profilaktycznych w szkołach oraz 

placówkach oświatowych prowadzi działania popularyzacyjne dotyczące zagrożeń wynikających 
z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą 
prelekcje na wywiadówkach oraz spotkaniach z rodzicami na temat korzystania z dostępnych 
zabezpieczeń filtrujących treści witryn internetowych. W roku 2019 przeprowadzono 67 pogadanek na 
przedmiotowy temat. 

3. Szkoły. 
Szkoły przeprowadziły: 

a) Zajęcia z młodzieżą na temat cyberprzemocy. 
b) Zapoznanie wychowanków z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu. 
c) Profilaktyka uzależnień od komputera. 
d) Omawianie wpływu reklam i środków masowego przekazu realizowane podczas zajęć 
z wychowawcą. 
e) Podejmowanie działań skierowanych do rodziców i młodzieży na temat korzystania z dostępnych 
zabezpieczeń filtrujących treści witryn internetowych. 
f) Wyposażanie szkolnych pracowni komputerowych w oprogramowanie chroniące dzieci i młodzież 
przed dostępem do szkodliwych treści w sieci. 

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. 
a) Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) 2019: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy 
razem!”, współpraca z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) 
– realizatorów unijnego programu Saferinternet. W  tym również: podjęcie inicjatyw promujących temat 
bezpieczeństwa w Sieci wśród dzieci, młodzieży i rodziców. 
b) Przeprowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej oraz rodziców, których tematem przewodnim 
szkolenia było „Bezpieczeństwo uczniów w sieci – pzagrożenia internetowe”. 
c) Zorganizowanie spotkanie wychowanków z przedstawicielami policji z Wydziału ds. Walki 
z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji dotyczące przekazania młodzieży informacji na 
temat cyberprzemocy. 
d) Przeprowadzenie przez psychologów szkolnych szkolenia dla rodziców: „Cyberzagrożenia – 
bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu przez wychowanków”. 
e) Przeprowadzenie zajęć profilaktyczno–edukacyjnych: „Zamiast hejtu”, uwrażliwienie na problem 
obrażania w Internecie, zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem. 

 
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU: 

Dokumentacja źródłowa dotycząca sprawozdań podmiotów biorących udział w realizacji 
„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 
i Porządku Publicznego na lata 2019-2023” znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa, Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu. Natomiast dokumentacja źródłowa z realizacji 
„Programu” przez Szkoły znajduje się w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
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Załącznik nr 1 

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU: 

1. Urząd Miejski w Radomiu. 

2. Komenda Miejska Policji w Radomiu. 

3. Straż Miejska w Radomiu. 

4. Miejska Państwowa Straż Pożarna w Radomiu. 

5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu. 

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Radomiu. 

7. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu. 

8. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu. 

9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu. 

10. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego. 

11. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”. 

12. Szkoły i placówki oświatowe w Radomiu. 

13. 62 Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. 

14. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

15. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

16. Radomski Szpital Specjalistyczny. 

17. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. 

18. Centrum Medyczne Corten Medic. 

19. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Radomiu. 

20. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia. 

21. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu. 

22. Caritas Diecezji Radomskiej. 

23. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 
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Załącznik nr 2 

W 2019 roku wyżej wymieniony "Program" realizowało 49 szkół i placówek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. Wśród nich było 14 przedszkoli, 14 szkół 
podstawowych, 3 zespoły szkolno-przedszkolne, 5 liceów ogólnokształcących, 9 zespołów szkół 
zawodowych oraz 4 placówki oświatowe innych typów. 

Szczegółowy wykaz szkół i placówek oświatowych biorących udział w realizacji „Powiatowego 
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego na lata 2019-2023” przedstawia się następująco: 

L.p. Nazwa szkoły/placówki  Adres 

Przedszkola publiczne 

1 Przedszkole Publiczne Nr 4  ul. Kilińskiego 23 

2 Przedszkole Publiczne Nr 5 ul. Czarnoleska 15 

3 Przedszkole Publiczne Nr 6 ul. Rapackiego 4 

4 Przedszkole Publiczne Nr 7 ul. Królowej Jadwigi 17 

5 Przedszkole Publiczne Nr 8 ul. Królowej Jadwigi 17 

6 Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. Kalińska 4 

7 Przedszkole Publiczne Nr 11 ul. Kościuszki 10 

8 Przedszkole Publiczne Nr 13 ul. Garbarska 59/67 

9 Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Kusocińskiego 10a 

10 Przedszkole Publiczne Nr 16  ul. Grenadierów 3 

11 Przedszkole Publiczne Nr 17  ul. Zbrowskiego 10 

12 Przedszkole Publiczne Nr 19 ul. Batalionów Chłopskich 18 

13 Przedszkole Publiczne Nr 23 ul. Świętojańska 5 

14 Przedszkole Publiczne Nr 25  ul. Bohdany Kijewskiej 10 

Publiczne szkoły podstawowe 

15 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  ul. Odrodzenia 37 

16 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5  ul. Sowińskiego 1 

17 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15  ul. Kielecka 2/6 

18 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Wierzbicka 89/93 

19 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 ul. Energetyków 10 

20 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Malenicka 29 

21  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Krucza 2/10 

22 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23  ul. Gajowa 60 

23 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. Powstańców Śląskich 4 

24 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Starokrakowska 124/128 

25 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 ul. Sadkowska 16 
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26 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31  ul. Biała 6 

27 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Kolberga 5 

28 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34  ul. Miła 18 

Zespoły szkolno-przedszkolne 

29 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Ofiar Firleja 1 

30 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Gagarina 19 

31 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Długojowska 6 

Licea ogólnokształcące 

32 II Liceum Ogólnokształcące ul. Kusocińskiego 8 

33 III Liceum Ogólnokształcące ul. Traugutta 44 

34 V Liceum Ogólnokształcące  ul. Traugutta 52a 

35 VII Liceum Ogólnokształcące  ul. Warszawska 12 

36 XI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi  ul. 11 Listopada 27 

Zespoły szkół zawodowych 

37 Zespół Szkół Budowlanych ul. Kościuszki 7 

38 Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Wernera 22 

39 Zespół Szkół Elektronicznych  ul. Sadkowska 19 

40 Zespół Szkół Samochodowych  ul. 25 Czerwca 66 

41 Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług ul. Śniadeckich 5 

42 Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich ul. Armii Ludowej 1 

43 Zespół Szkół Technicznych ul. Limanowskiego  26/30 

44 Zespół Szkół Zawodowych  Al. Grzecznarowskiego 2 

45 Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Kościuszki 5b 

Pozostałe placówki oświatowe 

46 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  ul. Grzecznarowskiego 15 

47 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Grzecznarowskiego 15 

48 Publiczny Ogródek Jordanowski  ul. Śniadeckich 9 

49 Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga ul. 25 Czerwca 70 
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