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UCHWAŁA NR IX/46/2015
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie
Ostrowieckim za rok 2014
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2014, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Ostrowieckiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jerzy Brożyna
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Sprawozdanie z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w Powiecie Ostrowieckim za rok 20141

Realizując obowiązek wynikający z art. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o Policji,
ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym
oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Starosta Ostrowiecki
zarządzeniem Nr 8/2002 z dnia 8 marca 2002 roku powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.
Do najważniejszych zadań komisji należy: ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na terenie powiatu ostrowieckiego, opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb,
inspekcji i straży, jak również jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu ostrowieckiego
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przygotowanie projektu
powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa
mieszkańców i inne.
W ramach realizacji przez Komisję Programu Bezpieczny Powiat Ostrowiecki podjęto wiele inicjatyw i
działań profilaktyczno – edukacyjnych, informacyjnych, zmian środowiska oraz interwencyjnych. Były to
wspólne przedsięwzięcia podmiotów współrealizujących przedmiotowy program. Przykładem takich
działań harmonizujących z realizacją priorytetów są te prowadzone przez powiatową Policję zarówno w
pionie prewencji, ruchu drogowego jak i w pionie kryminalnym.
Stale prowadzone były działania monitorujące skalę patologicznych zachowań dzieci i młodzieży,
aspektów narkomanii i innych uzależnień, objawów zażywania substancji psychoaktywnych, przemocy
wśród nieletnich.
Działania profilaktyczne na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie
podległym KPP w Ostrowcu Św. w 2014 roku realizowane były we współpracy z terenowymi organami
administracji państwowej i samorządowej, komisjami bezpieczeństwa publicznego przy Urzędzie Miasta
jak i Starostwie Powiatowym i Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami,
lokalnymi samorządami mieszkańców, przedstawicielami oświaty, wymiaru sprawiedliwości, Poradnią
Pedagogiczno- Psychologiczną. Wspólnie ze szkołami, instytucjami oświatowymi prowadzono działalność
w zakresie przeciwdziałania patologiom przeprowadzano spotkania i szkolenia dla nauczycieli, rodziców i
dzieci na temat prawno karnych, psychologicznych i społecznych aspektów narkomanii, agresji nieletnich i
ochrony przed nią, odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, bezpiecznego wypoczynku i innych
zagadnień stosownie do zaistniałych potrzeb lub zagrożeń.
Poniżej przedstawiono działania KPP, które wynikają bezpośrednio z założeń i kierunków realizowanych
w ramach Programu Bezpieczny Powiat Ostrowiecki oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, działania
te stanowią implementację strategicznych celów wyżej wymienionych organów – są to działania
profilaktyczne, inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, wspólne działania z instytucjami i
organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje rządowe programy profilaktyczne w
tym: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”,
Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Krajowy program
przeciwdziałania narkomanii, Krajowy Program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.
Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Program zapobiegania niedostosowaniu
społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży, Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna
szkoła”. Programy powyższe są realizowane w zakresie przewidzianym dla Policji. Przykładowe działania
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to:
W styczniu 2014 roku przeprowadzono spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w: dwóch
Bursach Szkolnych w Ostrowcu Św. w L.O im. Broniewskiego i L.O im. Staszica w Ostrowcu Św.
Prowadzono z młodzieżą zajęcia na temat cyberprzemocy, bezpieczeństwa na drodze, demoralizacji i
czynów karalnych, prawno karnych aspektów odpowiedzialności młodzieży za ich czyny, prawno karnych
aspektach narkomanii oraz dotyczących zasad poszanowania praw człowieka oraz na temat „Życie jest
zbyt cenne nie zostawiaj go na drodze”. Ponadto wzięto udział w konferencji zorganizowanej w WSBiP
na temat „ Profilaktyka w szkole czy profilaktyka w rodzinie”. Uczestniczono w wywiadówkach szkolnych
w PSP nr 1, w PG nr 1, PSP nr 4 w Ostrowcu Św. gdzie prowadzono prelekcję na temat zagrożeń
związanych z zażywaniem środków odurzających – dopalaczy, oraz przypominano rodzicom i uczniom o
zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas zbliżających się „ferii zimowych 2014”. Wzięto
udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wspólnotę Parafialną „Kolęda dla babci
i dziadziusia”, gdzie przeprowadzono pogadankę o bezpieczeństwie osób starszych oraz rozdano ulotki
w przedmiotowej tematyce. Funkcjonariusze RD prowadzili zajęcia z kursantami w szkole nauki jazdy
Auto Saw w Ostrowcu Św. W ramach wszystkich spotkań przeprowadzono pogadanki na temat
bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły, bezpieczeństwa w domu w sieci internetowej oraz
bezpieczeństwa podczas rozpoczynających się ferii zimowych. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo
niechronionych uczestników ruchu drogowego.
W lutym 2014 roku KPP w Ostrowcu Św. odwiedziły dzieci z DDK-u , które uczestniczyły w zimowym
wypoczynku. W ramach realizacji zadań wynikających z Programu „Bezpieczne ferie 2014 r” zostały
podjęte działania prewencyjno - profilaktyczne mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży
bezpiecznego wypoczynku. Działania te policjanci realizowali przy współpracy z terenowymi organami
administracji państwowej i samorządowej, komisjami bezpieczeństwa publicznego przy Urzędach Gmin w
Ostrowcu Św., w Ćmielowie i Bałtowie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
szkołami, świetlicami środowiskowymi, organizacjami społecznymi, lokalnymi mediami i innymi
podmiotami. Przeprowadzono kontrole świetlic, w których były organizowane zajęcia dla dzieci podczas
zimowego wypoczynku. Przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze
szkoły, bezpieczeństwa w domu w sieci internetowej podczas zimowych zabaw. Ponadto funkcjonariusz
RD przeprowadził zajęcia w szkole nauki jazdy Auto- Saw. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo
niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponadto przeprowadzono spotkania w L.O im. Staszica
na temat „Cyberprzemocy”. Dzielnicowy uczestniczył w podsumowaniu pracy hipermarketu TESCO, na
którym omówił problematykę związaną z kradzieżami sklepowymi. Dwukrotnie uczestniczono w
spotkaniach w MOS-ie, gdzie ustalano działania dla młodzieży biorącej udział w programie „Profilaktyka
a ty”.
W marcu 2014 roku przeprowadzono spotkania profilaktyczne na temat bezpieczeństwa w drodze do
szkoły i ze szkoły- „Życie jest zbyt cenne nie zostawiaj go na drodze” , bezpieczeństwa w domu w sieci
internetowej, Ponadto funkcjonariusz RD przeprowadził zajęcia w szkole nauki jazdy Auto- Saw.
Zwracano uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponadto
przeprowadzono spotkania PG nr 4, L.O im. Norwida w Ostrowcu Św. w PSP w Szwarszowicach, w PSP
Bodzechów, w Zespole Szkół nr 4 , w PG nr 1 w Ostrowcu Św. Wzięto udział w: szkoleniu- warsztatach
w Urzędzie Miasta i w siedzibie MOPS-u w Ostrowcu Św. na temat „Pracy z rodziną dotkniętą przemocą
– opracowywanie indywidualnego programu pomocy i jego weryfikacja”,w naradzie szkoleniowej w
Kielcach oraz w konferencji zorganizowanej w WSBiP z udziałem sędziego i prokuratora dotyczącej
tematu przemocy domowej. Zorganizowanie i uczestniczenie w spotkaniu dotyczącym kolejnego etapu
eliminacji o nagrodę Kapituły Koziołka w ramach realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.
W kwietniu 2014 r. przeprowadzono spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w: Zespole Szkół
nr 2 w Ostrowcu Św. w PSP Chmielowie, w PSP w Bodzechowie. Prowadzono z młodzieżą zajęcia na
temat cyberprzemocy, bezpieczeństwa na drodze, demoralizacji i czynów karalnych, prawno karnych
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aspektów odpowiedzialności młodzieży za ich czyny, oraz dotyczących zasad poszanowania praw
człowieka oraz na temat „Życie jest zbyt cenne nie zostawiaj go na drodze. Tut KPP w kwietniu 2014
roku odwiedziły dzieci z przedszkola „Zielony Krokodyl”. Ponadto wzięto udział w konferencji
zorganizowanej w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Św. nt; ”Zagrożeń XXI wieku w wychowaniu dzieci i
młodzieży. Rola rodziny w zapobieganiu uzależnieniom internetowym i behawioralnym.” gdzie
przedstawiono zagadnienia cyberprzemocy i stalkingu wraz z odpowiedzialnością prawną. Ponadto wzięto
udział w Gminnym Etapie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył
się na terenie PSP w Bodzechowie. Uczestniczono w uroczystym otwarciu ostrowieckiej grupy PAT- w
kinie ETIUDA odbyła się inauguracja spektaklu profilaktyczno – edukacyjnego „Tylko jeden raz”.
Funkcjonariusze RD prowadzili zajęcia z kursantami w szkole nauki jazdy Auto Saw w Ostrowcu Św. W
ramach wszystkich spotkań przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze
szkoły, bezpieczeństwa w domu w sieci internetowej. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo
niechronionych uczestników ruchu drogowego.
W maju 2014 roku przeprowadzono spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w: Zespole Szkół nr
2 w Ostrowcu Św. w PG w Bodzechowie oraz w szkołach na terenie gminy Kunów i Ćmielów nt:
cyberprzemocy, bezpieczeństwa na drodze, demoralizacji i czynów karalnych, prawno karnych aspektów
odpowiedzialności młodzieży za ich czyny, prawno karnych aspektach narkomanii oraz dotyczących zasad
poszanowania praw człowieka oraz na temat „Życie jest zbyt cenne nie zostawiaj go na drodze”.
Uczestniczono w spotkaniu ewaluacyjnych w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Św. Wzięto udział w
konferencji w Starostwie „Inni nie gorsi”, w konferencji zorganizowanej przez KWP w Kielcach
„Interdyscyplinarny wymiar badań agresji werbalnej”.
W ramach XII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki podjęto liczne działania profilaktyczne uczestniczono w
festynach rodzinnych na terenie powiatu ostrowieckiego min „Dni Rodziny”- piknik zorganizowany przez
Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi” w Ostrowcu Św, w „Pikniku z Siódemką”, w pikniku „Baw się i
bądź bezpieczny” w Szewnie. Przeprowadzono w klubie Aktywnych Seniorów spotkanie edukacyjne nt
„zagrożeń przestępstwem”, na terenie Inkubatora Przedsiębiorczości wzięto udział w spotkaniu
edukacyjno- integracyjnym zorganizowanym przez Celsa Huta Ostrowiec Św, na którym przeprowadzono
prelekcję nt: „Bezpieczeństwa w szeroko rozumianym kontekście”.
Ponadto w ramach współpracy z PCK wzięto udział w przygotowaniu XXII Okręgowych Mistrzostw
Pierwszej Pomocy zorganizowanych na terenie Zespołu nr 3 w Ostrowcu Św. gdzie za zajęcie I miejsca na
IX stacji relaksacyjnej- osobno klasyfikowanej uczestnicy otrzymali puchar ufundowany przez
Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Św. Ponadto uczestniczono w konferencji zorganizowanej
przez MOPS Zespół Interdyscyplinarny. Jak w każdym miesiącu funkcjonariusz RD prowadził zajęcia z
kursantami w szkole nauki jazdy Auto Saw w Ostrowcu Św. Zwracano uwagę na bezpieczeństwo
niechronionych uczestników ruchu drogowego.
W czerwcu 2014r.w ramach rozpoczęcia się okresu letniego r. przeprowadzono zajęcia w PSP nr 3 w
Ostrowcu Św. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zespole Szkół nr 3, w PG w Bałtowie, w Katolickim
Gimnazjum i Liceum w Ostrowcu Św. na temat bezpieczeństwa podczas wakacji 2014 oraz prawno
karnych aspektów przestępczości i demoralizacji nieletnich jak i cyberprzemocy.. Uczestniczono w
spotkaniu z uczniami w sanepidzie w Ostrowcu Św. gdzie przeprowadzono pogadanki na temat
szkodliwości palenia papierosów i spożywania alkoholu. Ponadto uczestniczono w inauguracji nowego
projektu „SOS dla Ruchu drogowego” w Starachowicach. Wzięto udział w licznych piknikach tj: przy PSP
nr 1, przy PSP nr 7, PP nr 5 PP nr 21, PP nr 12, w Ostrowcu Św. w PSP w Bodzechowie, PSP w
Chmielowie, w pikniku „Leśna biesiada” w Janiku, w pikniku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wsi
w Bukowiu w pikniku w Nowym Skoszynie. Wzięto również udział w konkursie „Bezpieczne wakacje”
zorganizowanym przez automobilklub kielecki. Podczas wszystkich spotkań propagowano treści
profilaktyczne, rozmawiano na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia. Na
piknikach edukowano młodych ludzi jak i rodziców na temat „Bezpiecznych Wakacji 2014”.
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W lipcu 2014 roku uczestniczono w pikniku zorganizowanym przez dom samopomocy „Przystań” w
Ostrowcu Św. w „Ogólnopolskiej Inspekcji Fotelików w Bałtowie, w licznych festynach rodzinnych min:
otwarcie placu zabaw w Boleszynie, w „Biesiadzie Świętokrzyskiej”, w festynie rodzinnym w Waśniowie
,w „Powitanie lata w Karczmie Miłkowskiej, w imprezie plenerowej w Prawęcinie pn „Festiwal lokalnej
twórczości”, w obchodach 90 -lecie OSP w Janiku, w festynie rodzinnym w Wólce Bodzechowskiej
ponadto na terenie Parku Jurajskiego na Okręglicy w Bałtowie odbył się festyn pn „95 lat Policji”,
którego organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., Komenda Wojewódzka Policji w
Kielcach, Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Św. Stowarzyszenie „DELTA”, Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej. Na festynie rozdawano profilaktyczne ulotki, na temat bezpieczeństwa
podczas wakacji 2014, rozdawano informatory z instytucjami pomocowymi w Ostrowcu Św. promowano
życie wolne od uzależnień, ponadto w miesiącu lipcu tut KPP odwiedziła wycieczka pół kolonistów z PSP
nr 9 w Ostrowcu Św. Funkcjonariusze RD przeprowadzili w ramach programu „SOS dla Ruchu
Drogowego” zajęcia z kursantami w szkołach nauki jazdy Auto-Saw i Rywal. W ramach wszystkich
spotkań przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku 2014.
Zwracano uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.
W sierpniu 2014r.w ramach okresu letniego uczestniczono w piknikach rodzinnych, osiedlowych tj:
uczestniczono w pikniku rodzinnym w Bukowiu w dożynkach gminnych w Kunowie, pikniku przy ul
Traugutta i na oś. Ogrody w Ostrowcu Św. w festynie w Szwarszowicach, w „Dniach Ćmielowa”, w
Jarmarku Ćmielowskim w festynie z okazji Jubileuszu SP i dożynkach gminnych w Buszkowicach, w IX
festynie rodzinnym pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe integracją pokoleń. oraz w „Święcie Pszczoły w
Bałtowie”. Podczas Moto Zauro Musik 2014 w Bałtowie funkcjonariusze RD przeprowadzili pogadankę z
uczestnikami nt: „wpływu alkoholu i narkotyków na kierowców”- rozdawano naklejki ulotki nawiązujące
do trzeźwego stylu życia.. Ponadto w czasie trwania Moto Zauro Musik 2014 przebadano około 1300
uczestników za trzeźwość. Podczas wszystkich spotkań propagowano treści profilaktyczne, rozmawiano
na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia.
Na piknikach edukowano młodych ludzi jak i rodziców na temat „bezpiecznych wakacji 2014 - oraz
bezpiecznego powrotu do szkoły”. Ponadto rozdawano odblaski „SOS dla Ruchu Drogowego”.
We wrześniu 2014r. w ramach rozpoczęcia się roku szkolnego 2014/2015 przeprowadzono spotkania
profilaktyczne z uczniami nauczycielami i rodzicami na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły,
cyberprzemocy, prawno karnych aspektów przestępczości i demoralizacji nieletnich. Spotkania te odbyły
się w szkole PSP nr 1 w Ostrowcu Św. PSP nr 11 Ostrowiec Św. PSP nr 4 w Ostrowcu Św. PP nr 19
Ostrowiec Św. i PG w Kunowie oraz w przedszkolu w Waśniowie. KPP w Ostrowcu Św. odwiedziły
dwukrotnie uczniowie ze szkoły podstawowej nr 4. Ponadto policjanci brali aktywny udział w festynie
zorganizowanym przez PP nr 7 w Ostrowcu Św pn „I dzieciaki i krasnale wiedzą doskonale, że Ostrowiec
Św. z ekologii słynie stale”, oraz w festynie ekologicznym zorganizowanym przez PP ner 21 w Ostrowcu
Św. Dodatkowo funkcjonariusze RD oraz Zespołu Prewencji Kryminalnej wzięli udział w „Dniu
Przedszkolaka” zorganizowanym na płycie rynku w Ostrowcu Św. Na wszystkich spotkaniach
funkcjonariusze propagowali treści edukacyjne. W ramach projektu SOS dla Ruchu Drogowego
uczestniczono
w VIII Wojewódzkich Zawodach Ratowniczych o Puchar Starosty Starachowickiego. Funkcjonariusze
RD przeprowadzili zajęcia w szkole nauki jazdy „Rywal” z nowo przyjętymi kursantami.
W październiku 2014r. przeprowadzono spotkania profilaktyczne z uczniami nauczycielami i rodzicami
na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły, cyberprzemocy, prawno karnych aspektów przestępczości i
demoralizacji nieletnich Spotkania te odbyły się w Zespole Szkól Katolickich w Ostrowcu Św. , w L.O im.
Stanisława Staszica oraz w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. KPP w Ostrowcu Św. odwiedziły
uczniowie ze szkoły podstawowej w Chmielowie. Ponadto policjantki z ZPK w Ostrowcu wzięły udział w
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konferencji, zorganizowanej przez CDKO w Starachowicach dot. ”Niebieskiej Karty” oraz
„Rozproszonej istoty wychowania. O neurobiologii autorytetów”. Uczestniczyły wraz z dzielnicowymi w
szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Miasta oraz MOPS dot. pracy w Grupach Roboczych Zespołów
Interdyscyplinarnych. W ramach realizacji programu” SOS dla Ruchu Drogowego” uczestniczyły w
szkoleniach w L.O im. Stanisława Staszica oraz w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. Szkolenia te
dotyczyły udzielania pierwszej pomocy a przeprowadziła je Harcerska Grupa Ratownicza ze Starachowic
na czele z Tomaszem Łebek. Wzięto aktywny udział w obchodach dnia seniora, które zostały
zorganizowane w CDKO w Ostrowcu Św. pod hasłem „ Aktywny senior”. Na spotkaniu rozdano torby
oraz opaski odblaskowe oraz omówiono przygotowaną prezentację multimedialną. Funkcjonariuszka KP
w Ćmielowie przeprowadziła spotkania: z paniami z Koła gospodyń wielkich gdzie poruszała temat
bezpieczeństwa wśród osób starszych, z mieszkańcami Gromadzić oraz przedszkolakami z Szewny, gdzie
poruszała kwestię bezpieczeństwaw rożnych dziedzinach życia. Dodatkowo funkcjonariusze RD
przeprowadzili zajęcia w szkole nauki jazdy „Rewal” z nowo przyjętymi kursantami oraz powtórzyli z
przedszkolakami - w terenie zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
W listopadzie 2014r. przeprowadzono spotkania profilaktyczne z uczniami, nauczycielami i
rodzicami na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły, cyberprzemocy, prawno karnych aspektów
przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Na spotkaniach
wyświetlano tematycznie pokazy multimedialne, filmy oraz wykłaszano prelekcje. Spotkania te odbyły się
w PSP i PG w Ćmielowie, PSP w Brzóstowej, w Zespole Szkół Specjalnych w PSP nr 3, PP nr 21, PP nr
16, PSP nr 1 w Ostrowcu Św., PG w Kunowie, PG w Szewnie, PG Waśniów, PG nr 2 Ostrowiec Św. PSP
nr 8 Częstocice, Świetlica Środowiskowa w Ostrowcu Św. oraz w PSP w Miłkowie. Dodatkowo aktywnie
wzięto udział w apelu z uczniami z technikum Zakładu Doskonalenia zawodowego w ramach projektu
„Drogowskazy” oraz w Ogólnopolskiej Akcji Stop Wypadkom”, która odbyła się w Ostrowcu Św.
W ramach programu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” przeprowadzono zajęcia w PG w
Kunowie gdzie przeprowadzono zajęcia w 9 klasach łącznie 80 osób i PG w Szewnie, gdzie
przeprowadzono zajęcia w 11 klasach z 300 uczniami. Ponadto wzięto udział w Starachowicach w
rozstrzygnięciu konkursu organizowanego w ramach programu SOS dla Ruchu Drogowego”. Dodatkowo
funkcjonariusze RD przeprowadzili zajęcia w szkole nauki jazdy „Rewal” z nowo przyjętymi kursantami.
W grudniu 2014 roku KPP w Ostrowcu Św. odwiedziły dzieci z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi oraz PSP w Bałtowie. Przeprowadzono spotkania profilaktyczne z dziećmi i
młodzieżą w PP nr 16 i 21, w PSP 1 oraz w PSP i PG w Bałtowie. Zajęcia prowadzono na temat
cyberprzemocy, bezpieczeństwa na drodze, demoralizacji i czynów karalnych, prawno karnych aspektów
odpowiedzialności młodzieży za ich czyny, prawno karnych aspektach narkomanii oraz dotyczących zasad
poszanowania praw człowieka Przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i
ze szkoły, bezpieczeństwa w domu w sieci internetowej podczas zimowych zabaw. Ponadto funkcjonariusz
RD prowadzi zajęcia w szkole nauki jazdy Auto- Saw, Reval. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo
niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponadto policjanci uczestniczyli w ogólnopolskiej
kampanii „Białej wstążki” prowadzonej w tym roku pod hasłem „Mężczyźni mówią NIE Przemocy”,
której podsumowanie odbyło się w WSBiP w Ostrowcu Św. a współrealizatorem w/w kampanii byli
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec
Św.

Poniżej przedstawiono działania Świętokrzyskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom
Społecznym „Kuźnia”, które wynikają bezpośrednio z założeń i kierunków działań
realizowanych w ramach Programu Bezpieczny Powiat Ostrowiecki:
5
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Program CANDIS adresowany do problemowych użytkowników narkotyków
CANDIS jest krótkoterminowym programem terapii dla osób uzależnionych od marihuany lub innych
przetworów konopi. Adresowany do osób pow. 16 roku życia, wykorzystuje założenia i metodę
dialogu motywującego oraz koncepcje behawioralno – poznawcze. Program obejmuje z reguły 10
sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter
indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna.
W trakcie 10 sesji terapii indywidualnej klienci programu nabywają umiejętności ułatwiające
utrzymywanie abstynencji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, komunikowania się itd.
Zajęcia koncentrują się na budowaniu motywacji do zmiany zachowania oraz wzmacnianiu
kompetencji i umiejętności przydatnych w utrwalaniu pożądanych zachowań. Interesującym
założeniem programu jest fakt indywidualnego ustalania celów terapii przez pacjenta i terapeutę.
Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy
innych przetworów konopi. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach
ewaluacyjnych, w których wzięło udział 210 osób, prowadzonych z wykorzystaniem grupy kontrolnej
oraz losowym doborem do grupy badawczej. Z badań ewaluacyjnych prowadzonych po 3 i 6
miesiącach od zakończenia programu wynika, iż od 41 do 45 % osób, które ukończyły program
zachowuje pełną abstynencję przy równoczesnej poprawie funkcjonowania w wymiarze rodzinnym,
zawodowym, prawnym. Abstynencja została potwierdzona badaniami płynów ustrojowych (moczu).
Kolejnych kilkanaście procent osób istotnie ograniczyło użySkuteczność programu CANDIS została
potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych, w których wzięło udział 210 osób, prowadzonych z
wykorzystaniem grupy kontrolnej oraz losowym doborem do grupy badawczej. Z badań
ewaluacyjnych prowadzonych po 3 i 6 miesiącach od zakończenia programu wynika, iż od 41 do 45 %
osób, które ukończyły program zachowuje pełną abstynencję przy równoczesnej poprawie
funkcjonowania w wymiarze rodzinnym, zawodowym, prawnym. Abstynencja została potwierdzona
badaniami płynów ustrojowych (moczu). Kolejnych kilkanaście procent osób istotnie ograniczyło
używanie substancji psychoaktywnych.

Cele terapii
rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi,
zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu,
dążenie do abstynencji, lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia,
całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi,
pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających
nawrotom,
nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i
społecznych.
Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych
przetworów konopi.






Program Wczesnej interwencji FRED
Działania skierowane są do osób głównie młodych. Ich celem jest; promocja postaw zdrowotnych
szczególnie wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących
narkotyków, dążenie do osiągnięcia i utrzymania abstynencji narkotykowej, rozwiązanie sytuacji
6
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kryzysowych związanych z narkotykami. Program FreDgoes net kierowany jest to młodzieży w wieku 1421 (w szczególnych przypadkach 13-25). Potencjalni beneficjenci programu figurują w rejestrach
policyjnych/sądowych w związku z narkotykami lub zostali przyłapani na używaniu (nielegalnych)
narkotyków w szkole lub pracy. Do potencjalnych uczestników grup docierać się będzie poprzez rejestry
policyjne lub sądowe, szkołę, miejsce pracy. W celu zapewnienia porównywalności wyników dodatkowe
sposoby rekrutacji (np. rodzice, lekarze) dopuszczalne są w wyjątkowych przypadkach i w oparciu o
wymogi strukturalne. Młodzież, u której zauważono używanie narkotyków może również wziąć udział w
programie (nielegalne narkotyki z wyłączeniem heroiny czy alkohol). W programie mogą brać udział
osoby o różnych wzorach używania. Od użytkowników eksperymentujących po grupy (wysokiego) ryzyka
i osoby używające w niebezpieczny sposób. Program FreD nie obejmuje młodych użytkowników z
jawnym uzależnieniem. Takie osoby winny być kierowane do innych programów lub placówek. Przed
przystąpieniem do realizacji projektu realizatorzy powinni wypracować porozumienie co do trybu
postępowania z tego typu młodzieżą.
Liczba osób w woj. świętokrzyskim uzależnionych od substancji psychoaktywnych jest trudna do
oszacowania. Na terenie powiatu ostrowieckiego nasze towarzystwo na zlecenie samorządu co dwa lata
przygotowuje raport na temat zjawiska narkomanii. Badania oparte są na narzędziach programu ESPAD.
Na podstawie uzyskanych danych przygotowywany jest „Gminny program przeciwdziałania narkomanii”.
W ostatnich latach na rynku nielegalnych substancji psychoaktywnych gwałtownie zwiększa się podaż
takich substancji jak: marihuana, amfetamina, ekstaza oraz przyjmowanie lekarstw w sposób
niekontrolowany przez lekarza. Wzrost spożycia substancji psychoaktywnych dotyczy głównie osób
młodszych, które nie są jeszcze uzależnione, ale narażają się na ryzyko związane
z przyjmowaniem substancji drogą dożylną. Zauważalny jest wzrost zachowań ryzykownych związanych
z używaniem narkotyków wśród uczniów gimnazjów. W pozostałej części województwa badania nie są
wykonywane lub pochodzą z przed kilku lat i nie były powtarzane, co utrudnia rejestrację dynamiki
związanej
z używaniem substancji psychoaktywnych. Niemniej jednak we wszystkich, dostępnych wynikach badań
i ich analizach zauważa się wyraźną tendencję zwiększania się podaży i popytu na rynku narkotyków.
Można przyjąć, że województwo świętokrzyskie specjalnie nie różni się od reszty kraju w rozwoju
zjawiska, choć samo nie należy do najbardziej zagrożonych. Tym bardziej skłania nas to do intensyfikacji
działań oraz zwiększania efektywności programów profilaktycznych.
Działania skierowane są do osób głównie młodych. Ich celem jest; promocja postaw zdrowotnych
szczególnie wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących
narkotyków, dążenie do osiągnięcia i utrzymania abstynencji narkotykowej, rozwiązanie sytuacji
kryzysowych związanych z narkotykami.
Program FreDgoes net kierowany jest to młodzieży w wieku 14-21 (w szczególnych przypadkach 13-25).
Potencjalni beneficjenci programu figurują w rejestrach policyjnych/sądowych w związku z narkotykami
lub zostali przyłapani na używaniu (nielegalnych) narkotyków w szkole lub pracy. Do potencjalnych
uczestników grup docierać się będzie poprzez rejestry policyjne lub sądowe, szkołę, miejsce pracy. W celu
zapewnienia porównywalności wyników dodatkowe sposoby rekrutacji (np. rodzice, lekarze) dopuszczalne
są w wyjątkowych przypadkach i w oparciu o wymogi strukturalne Młodzież, u której zauważono
używanie narkotyków może również wziąć udział w programie (nielegalne narkotyki z wyłączeniem
heroiny czy alkohol). W programie mogą brać udział osoby o różnych wzorach używania. Od
użytkowników eksperymentujących po grupy (wysokiego) ryzyka i osoby używające w niebezpieczny
sposób Program FreD nie obejmuje młodych użytkowników z jawnym uzależnieniem. Takie osoby
winny być kierowane do innych programów lub placówek. Przed przystąpieniem do realizacji projektu
realizatorzy powinni wypracować porozumienie co do trybu postępowania z tego typu młodzieżą.
CEL GŁÓWNY PROGRAMU Promocja postaw zdrowotnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków. Dążenie do osiągnięcia
i utrzymania abstynencji narkotykowej. Rozwiązanie sytuacji kryzysowych związanych z narkotykami.
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1) Prawidłowa identyfikacja i dotarcie do grup docelowych.
CEL SZCZEGÓŁOWY 2) Wypracowanie przez młodzież potrzeby własnego stosunku do używania
narkotyków. Dostarczenie rzetelnej wiedzy się w jaki sposób odpowiedzialnie podchodzić do używania
substancji psychoaktywnych
CEL SZCZEGÓŁOWY 3) Tworzenie spójnego i skoordynowanego systemu wczesnej interwencji
poprzez integrację przedstawicieli instytucji, władz lokalnych oraz rodziców w celu działań na rzecz
przeciwdziałania zjawisku narkomanii w środowisku lokalnym.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym - Prowadzenie punktów konsultacyjnych w
ostrowieckich gimnazjach dla uczniów oraz rodziców
Działania skierowane są do uczniów i ich rodziców w 5 gimnazjach publicznych na terenie Ostrowca Św.
mających problemy zachowania z którymi sobie nie radzą oraz rozwiązanie sytuacji kryzysowych
związanych z problemami wychowawczymi.
Cele zadania
1) Udzielanie porad i wsparcia psychologicznego dla uczniów gimnazjów ostrowieckich oraz ich rodzin
2) Interwencja kryzysowa skierowana do uczniów (i ich rodzin) mająca na celu poprawę zachowań i
postaw rodzicielskich
3) Zwiększenie dostępności do instytucji pomocowych zajmujących się zjawiskiem przeciwdziałania
patologiom społecznym poprzez dostarczanie informacji o miejscach gdzie można podjąć terapię
4) Zmniejszenie rozmiarów zjawiska narkomanii na terenie gminy Ostrowiec Św.
Poradnictwo i konsultacje polegające na oddziaływaniu, wg indywidualnego programu pracy. Praca ta
prowadzona będzie przez Specjalistę Terapii Uzależnień ora psychologa i kierowana do uczniów pięciu
szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców. Współpraca ze szkołami polegająca na stałym kontakcie z
nauczycielami, pedagogami i wychowawcami klas w szkołach.

Przeciwdziałanie narkomanii - Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem
narkomańskim i ich rodzin
Celem programu jest; promocja postaw zdrowotnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie
adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków, dążenie do osiągnięcia i utrzymania
abstynencji narkotykowej, rozwiązanie sytuacji kryzysowych związanych z narkotykami. Program kieruje
pomoc do dzieci, młodzieży (i ich rodzin) zagrożonej uzależnieniem. Pomoc ta koncentruje się na
działaniach wobec osób zagrożonych oraz ich środowisku, rozumianym jako potencjalne źródło patologii
społecznych, w tym uzależnień.
W ramach programu, będziemy prowadzić punkt konsultacyjny przy Rodzinnej Poradni Profilaktyki i
Terapii Uzależnień. Działania skierowane są do mieszkańców Ostrowca Św. mających kontakt z
substancjami psychoaktywnymi, szczególnie nielegalnymi. Ich celem jest; promocja postaw zdrowotnych
szczególnie wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących
narkotyków, dążenie do osiągnięcia i utrzymania abstynencji narkotykowej, rozwiązanie sytuacji
kryzysowych związanych z narkotykami. Program kieruje pomoc do dzieci, młodzieży (ich rodzin)
zagrożonej uzależnieniem,. Odbiorcy to głównie osoby niepełnoletnie zagrożone przestępczością i
demoralizacją, popełniające czyny karalne i zagrożone wykluczeniem społecznym i uzależnieniem,
8
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eksperymentujące z narkotykami. Pomoc koncentruje się na działaniach wobec osób zagrożonych oraz
ich środowisku, rozumianym jako potencjalne źródło patologii społecznych, w tym uzależnień.
Członkowie rodzin uczestniczą w programie jako pośrednia grupa docelowa.
Cele zadania
1) Udzielanie porad i konsultacji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - mieszkańców Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski.
2) Diagnozowanie problemu całej rodziny oraz zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków.
3) Interwencja kryzysowa skierowana do osób (i ich rodzin) eksperymentujących z narkotykami, nie
uzależnionych, mająca na celu doprowadzenie do pełnej abstynencji
4) Zwiększenie dostępności do instytucji pomocowych zajmujących się zjawiskiem narkomanii poprzez
dostarczanie informacji o miejscach gdzie można podjąć leczenie
Porady indywidualne - polegające na oddziaływaniu, wg indywidualnego programu pracy. Praca ta
prowadzona jest prze Specjalistę Terapii Uzależnień
Wspomaganie rodziny - sprowadza się do oddziaływania na postawy, relacje i system wychowawczy w
stosunku do członka rodziny. Rodzinna Poradnia daje możliwość psychologicznej, systemowej pomocy
terapeutycznej.
Współpraca z instytucjami - polegająca na stałym kontakcie z instytucjami mającymi kontakt z
klientem np. nauczycielami, pedagogami i wychowawcami ze szkoły. Współpracujemy także z
pracownikami instytucji które mają kontakt z naszymi podopiecznymi, np. kuratorzy sądowi, MOPS,
Policja, pielęgniarki środowiskowe itp. Często efektem jest podjęcie wspólnych działań według jednolitego
programu.
Wsparcie zadnia przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest uzupełnieniem programu
poprzez skierowanie pomocy do dzieci, młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz ich rodzin,. Odbiorcy
to głównie osoby niepełnoletnie zagrożone przestępczością i demoralizacją, popełniające czyny karalne i
zagrożone wykluczeniem społecznym i uzależnieniem, eksperymentujące z narkotykami

Programy profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków - Środowiskowa
Profilaktyka Uzależnień”
Celem programu jest; promocja postaw zdrowotnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie
adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków, dążenie do osiągnięcia i utrzymania
abstynencji narkotykowej, rozwiązanie sytuacji kryzysowych związanych z narkotykami. Program kieruje
pomoc do dzieci, młodzieży (ich rodzin) zagrożonej uzależnieniem. Pomoc ta koncentruje się na
działaniach wobec osób zagrożonych oraz ich środowisku, rozumianym jako potencjalne źródło patologii
społecznych, w tym uzależnień. W ramach programu, prowadzimy kluby środowiskowe, zorganizowane w
zespoły placówek, Rodzinne Poradnie profilaktyki i Terapii Uzależnień, oraz zajęcia wspierające i
wzbogacające te działania, jak: programy zajęciowe, terapeutyczne, ewaluacyjne, superwizyjno –
szkoleniowe i inne.
Działania skierowane są do osób głównie młodych. Ich celem jest; promocja
postaw zdrowotnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie adekwatnych przekonań
normatywnych dotyczących narkotyków, dążenie do osiągnięcia i utrzymania abstynencji narkotykowej,
rozwiązanie sytuacji kryzysowych związanych z narkotykami. Program kieruje pomoc do dzieci,
młodzieży (ich rodzin) zagrożonej uzależnieniem,. Odbiorcy to głównie osoby niepełnoletnie zagrożone
przestępczością i demoralizacją, popełniające czyny karalne i zagrożone wykluczeniem społecznym i
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uzależnieniem, eksperymentujące z narkotykami. Pomoc koncentruje się na działaniach wobec osób
zagrożonych oraz ich środowisku, rozumianym jako potencjalne źródło patologii społecznych, w tym
uzależnień. Członkowie rodzin uczestniczą w programie jako pośrednia grupa docelowa.
CEL GŁÓWNY PROGRAMU - Promocja postaw zdrowotnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków. Dążenie do osiągnięcia
i utrzymania abstynencji narkotykowej. Rozwiązanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem
narkotyków.
Cele szczegółowe programu:
CEL SZCZEGÓŁOWY 1)
Stymulowanie zdrowego rozwoju poprzez tworzenie środowisk
psychokorekcyjnych, (zdobycie przez dzieci umiejętności interpersonalnych umożliwiających
satysfakcjonujące i konstruktywne funkcjonowanie – (tworzenie alternatywy dla dotychczasowych
doświadczeń i wzorców),
CEL SZCZEGÓŁOWY 2) Poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży
eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin.
CEL SZCZEGÓŁOWY 3) Tworzenie spójnego i skoordynowanego systemu oddziaływań w zakresie
profilaktyki środowiskowej poprzez integrację mieszkańców, rodziców, przedstawicieli instytucji, władz
lokalnych w celu działań na rzecz rozwoju lokalnego środowiska,

Programy profilaktyki uniwersalnej -PROGRAM SZKOLENIOWY DLA NAUCZYCIELI
SZKÓŁ
Program „Unplugged” jest programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do uczniów w wieku 12–
14 lat oraz ich rodziców. Jego celem jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych
(alkohol, tytoń, narkotyki), a także opóźnienie przejścia od fazy eksperymentalnego ich używania do fazy
używania problemowego. Program powstał w ramach międzynarodowego projektu EU-Drug Abuse
Prevention, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Autorami programu jest grupa ekspertów z
siedmiu krajów UE.
Realizacja programu
„Unplugged” składa się z 12 zajęć (45-minutowych lekcji) i trwa jeden semestr. Realizatorami są
nauczyciele, którzy ukończą dwuipółdniowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami,
prowadzone przez certyfikowanych trenerów w ramach systemu EU-DAP Faculty. Zajęcia w swojej klasie
nauczyciele prowadzą według scenariuszy zamieszczonych w podręczniku dla realizatora programu.
Tematyka poszczególnych lekcji dotyczy szczególnie istotnych w okresie adolescencji problemów, takich
jak:
konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim;
wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu,
zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci;

przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji
psychoaktywnych wśród młodych ludzi;

wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów;

umiejętność komunikowania swoich emocji;

umiejętność asertywnej obrony swoich racji;
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inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie
może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich;

wiedza o narkotykach;

umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.


Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnej metodyki kształcenia, która polega na wymianie
informacji
i doświadczeń między uczestnikami programu i inicjowaniu procesu uczenia się, który kontynuowany jest
poza formalnymi zajęciami. Podstawowe metody pracy z uczniami to: dyskusje w małych grupach,
odgrywanie
i omawianie scenek, zadania grupowe do wykonania, ćwiczenia w parach lub indywidualne, quizy i zabawy
integracyjne.
W roku 2014 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
zorganizował wiele działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia skierowanych do
mieszkańców powiatu. Zarówno badania jaki i akcje profilaktyczne sfinansowane były z
budżetu Powiatu Ostrowieckiego.
Badania profilaktyczne skierowane do mieszkańców:
A. Badania mammograficzne w kierunku wykrywania raka piersi – przebadano 1777 kobiet, w tym 569
skierowano do dalszej diagnostyki .
B. Badania densytometryczne w kierunku wykrywania osteoporozy – przebadano 200 osób.
C. W ramach programu wczesnego wykrywania raka skóry przeprowadzono badania dermatoskopowe
dla 80 osób. Do dalszej konsultacji skierowano 34 osoby, w tym w 5 przypadkach stwierdzono
podejrzenie czerniaka skóry.
D. W ramach Światowego Dnia Serca zorganizowano dla mieszkańców konsultacje internistyczne
połączone
z badaniami: EKG, spirometrią, pomiarem stężenia glukozy we krwi, cholesterolu, pomiary ciśnienia
tętniczego krwi - 400 pacjentów skorzystało z tych badań.
D. XII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki w roku 2014 przebiegały pod hasłem: „Sprawiedliwość i
miłość
w rodzinie i społeczeństwie”. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zorganizował następujące akcje
profilaktyczne:
- bezpłatne konsultacje optyka refrakcjonisty z doborem okularów korekcyjnych
dla
mieszkańców powiatu
ostrowieckiego. Skorzystało 29 osób.
- zorganizowano bezpłatne badania i konsultacje dla dorosłych:
- badania spirometryczne w ramach programu ,,Chwytaj każdy oddech”, którego celem była
edukacja społeczeństwa, pacjentów, ich rodzin w zakresie chorób płuc . W badaniach uczestniczyło 37
mieszkańców, u 18 osób, u których stwierdzone zostały nieprawidłowości skorzystało z bezpłatnych
konsultacji lekarza specjalisty.
Punkt konsultacyjno - edukacyjny położnej środowiskowej oferował:


naukę samobadania piersi,



ćwiczenia dla kobiet po mastektomii,



porady antykoncepcyjne,
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wydawanie zaproszeń na badania cytologiczne.
Z porad skorzystały 22 kobiety.

Punkt konsultacyjny pielęgniarki środowiskowej wykonywał:


pomiar ciśnienia tętniczego krwi,



pomiar poziomu glukozy we krwi.

Udział wzięło 38 osób.
- jedna z przychodni w Ostrowcu Św. zorganizowała konsultacje internistyczne połączone
z badaniami: EKG, spirometrią, pomiarem stężenia glukozy we krwi, cholesterolu, pomiary ciśnienia
tętniczego krwi. W akcji udział wzięło 70 osób.

- bezpłatne badania i konsultacje dla dzieci i ich rodziców:

badanie wad postawy u dzieci w wieku 4-11 lat przeprowadzili lekarze specjaliści
rehabilitacji medycznej ZOZ w Ostrowcu Św. Zbadano 20 dzieci ( 14 skierowano do
dalszej diagnostyki).

specjaliści Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostrowcu Św.
przeprowadzili:
- badania logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przy użyciu programów
,,Mówię, Słyszę, Widzę” ( Platforma Badania Zmysłów). Przebadano 9 dzieci ( 8
skierowano do dalszej diagnostyki).
- konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców w zakresie problemów rozwojowych,
wychowawczych i edukacyjnych. Skonsultowano 6 dzieci wraz z rodzicami.

testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń somatycznych u dzieci przeprowadzili
pracownicy NZOZ ,,OMEGA” w Ostrowcu Św. W badaniach uczestniczyło 21 dzieci
( nieprawidłowości stwierdzono u 18 dzieci).
E. Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Ciśnienie na życie”, która miała za zadanie uświadomić
mieszkańcom, jakie ryzyko niesie za sobą brak profilaktyki schorzeń układu krążenia. Badaniami
objęto 300 osób, zaś 60 skierowano do dalszej diagnostyki.
Ponadto zrealizowano - zgodnie z Programem Zdrowotnym Powiatu Ostrowieckiego na lata
2013-2015 – takie zadania jak:
 ,,Szkoła Zdrowego Stylu Życia”, w której uczestniczy 180 osób,
 szkolenia z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców powiatu
ostrowieckiego - przeszkolono 50 osób, które otrzymały podręczny zestaw pierwszej pomocy
przedmedycznej.
 W bieżącym roku na parkingu Starostwa odbyły się także dwa Pikniki Zdrowotne: w ramach
„Ostrowieckich Dni Walki z Rakiem”, w którym wzięło udział 400 osób oraz Światowego Dnia
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Zdrowia Psychicznego pod hasłem „Akceptujmy się i żyjmy razem” uczestniczyło w nim 600
osób.
We wrześniu zorganizowano, w starostwie, akcję honorowego oddawania krwi przez uczniów
szkolnych kół PCK - „KREW DAREM ŻYCIA’– oddano 27,45 litra krwi.
W grudniu rozstrzygnięto ogłoszony pod patronatem Starosty Ostrowieckiego Powiatowy Konkurs
Profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem: „Zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS”. Do konkursu zgłosiło się
7 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowieckiego.
Zorganizowane zostały również konferencje naukowo - szkoleniowe kierowane do personelu
medycznego oraz mieszkańców powiatu:
1. ,,Promocja zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym” - uczestniczyło 170 osób,
2. ,,ZDROWE SERCE – ZDROWY SENIOR” - uczestniczyło 163 osoby,
3. Międzynarodowa Konferencja „Metoda FED – bezinwazyjne leczenie skolioz. Metoda FED i
inne nowe terapie” - 134 uczestników,
IV Ostrowieckie Dni Cukrzycy ,,Jak żyć z cukrzycą?” - uczestniczyło 253 osoby

Wartym podkreślenia są również działania, które są podejmowane w zakresie w szeroko rozumianego
bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych. Zasadniczym celem tego typu działań jest
zredukowanie liczby zabitych osób w wypadkach drogowych. Cel ten realizowany jest poprzez
identyfikację miejsc o największej liczbie ofiar wypadków drogowych a następnie wdrożenie
najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych (również z ekonomicznego punktu widzenia) środków
poprawy bezpieczeństwa uczestników pieszych ruchu drogowego jak też dla ruchu kołowego.
W roku 2014 roku wykonano nowe nawierzchnie bitumicznych celem poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego:
I. Wykonanie nowych nawierzchni dróg:
1.Remont drogi powiatowej Kunów- Bukowie- Chocimów - dł.1 500mb,
2.Remont drogi powiatowej Nietulisko Duże – Doły Biskupie-Waśniów - dł. 1 000 mb,
3.Remont drogi powiatowej Miłkowska Karczma- – dł. 1 030mb
4.Remont drogi powiatowej Godów- Doły Biskupie - dł. 750mb,
5.Remont drogi powiatowej Pękosławice- Nosów- Waśniów - dł. 560mb,
6.Remont drogi powiatowej od drogi powiatowej nr 0727T - Wojnowice” - dł. 700 mb,
7.Remont drogi powiatowej Sarnia Zwola –Opatów – dł. 1 530mb,
8.Remont drogi powiatowej Nietulisko Duże- Doły Biskupie- Waśniów - dł. 250mb,
9.Remont drogi powiatowej Bodzechów- Grocholice - dł.1000mb,
10.Remont drogi powiatowej Bodzechów- Grocholice - dł.680mb,
11. Remont drogi powiatowej Ćmielów- Trębanów-Przeuszyn w miejscowości Trębanów - dł. 910mb,
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12.Remont drogi powiatowej Szerzawy- Wieloborowice- Garbacz w miejscowości Czażów - dł.700mb,
13.Remont drogi powiatowej Szerzawy- Wieloborowice- Garbacz w miejscowości Czażów - dł.390mb,
Uzyskane efekty rzeczowe: - remont nawierzchni asfaltowych o łącznej długości 11,0 km w tym: 1)
ułożenie nawierzchni asfaltowej na dotychczasowej nawierzchni tłuczniowej o łącznej długości 4,703 km,
2)ułożenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 6,297km.
Zadania inwestycyjne:
1. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św. wraz ze skrzyżowaniem ul.
Iłżeckiej z ul. Polną i ul. A. Mickiewicza” - zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 odtworzenie stanu pierwotnego ul. Iłżeckiej na odcinku 550 mb poprzez wykonanie asfaltowej
jezdni wraz z betonowymi krawężnikami, chodników po obydwu stronach ulicy z betonowej kostki
dł. 530mb ( w tym pochylni wraz z poręczami), ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej dł. 530
mb, 3 zatok autobusowych z kostki granitowej, barierek ochronnych, 3 azyli dla pieszych,
 odtworzenie stanu pierwotnego ul. Polnej na dł. 260 mb poprzez wykonanie asfaltowej jezdni,
chodnika ciągu pieszego z pochylniami ( ilość 1) wraz z poręczami stalowymi z kostki betonowej na
dł. 260 mb, ścieżki rowerowej na dł. 40 mb, barierek ochronnych,
 odtworzenie stanu pierwotnego ul. Mickiewicza na odcinku 100mb poprzez wykonanie asfaltowej
jezdni, chodnika z kostki brukowej betonowej na dł. 100 mb ( w tym 1 pochylnia wraz z poręczami),
barierek ochronnych,
 przebudowa skrzyżowania ulic Iłżeckiej, Polnej i Mickiewicza polegająca na wydzieleniu prawo i
lewoskrętów oraz wprowadzenie wysp rozdzielających kierunki jazdy pojazdów,
 przebudowa sygnalizacji świetlnej na cykliczną zmiennoczasową (akomodacyjna) -montaż 30
masztów.
2. „ Rozbudowa drogi powiatowej w Bałtowie z odwodnieniem i oświetleniem” - zakres rzeczowy
zadania obejmuje:
 poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej do szer. 6 m na długości 411 mb,
 wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm,
 budowy chodników przy jezdni o szer. 2 m z kostki brukowej betonowej po lewej stronie na
odcinku 368,5
mb, po prawej stronie 98,63 mb,
 budowy dwóch zatok autobusowych,
 budowy zatoki postojowej,
 budowy oświetlenia ulicznego.
3. „Budowa, rozbudowa zespołu mostów na rzece Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w skład
którego wchodzą:
1.1 Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ulicy A. Mickiewicza w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
1.2. Budowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
1.3. Przebudowa dojazdów do mostów.”
w zakresie rozbudowy mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ulicy A. Mickiewicza w
Ostrowcu Świętokrzyskim zakres rzeczowy zadania obejmuje:
a) rozbudowę obiektu mostowego wraz z nawierzchnią bitumiczną i odwodnieniem.
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b) przebudowę nawierzchni jezdnej dojazdu do tego mostu tj. ulicy Żabiej na odcinku 620 mb i
ulicy
A. Mickiewicza na odcinku od ul. Żabiej do mostu wraz z przebudową nawierzchni dwóch zatok
autobusowych przy ulicy Żabiej, oraz wydzielenie dwóch azyli dla pieszych i dwóch pasów
lewoskrętu dla pojazdów.
4. „Rozbudowa drogi gminnej Ulów – Wólka Pętkowska wraz ze skrzyżowaniem z drogami powiatowymi
- przebudowa dwóch skrzyżowań w tym jednego w postaci ronda.
5. „ Przebudowa drogi powiatowej Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim” – zakres rzeczowy
zadania obejmuje: 340 mb barier zabezpieczających oraz 163 stóp fundamentowych

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku

Starosta Ostrowiecki
Zbigniew Duda
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