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Drawsko Pomorskie, dnia  14 lutego 2020 r. 

ZK.0022.2.2020.JŻ 

 

Informacja 
 z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości                                                                                

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego 
na lata 2018 - 2022” w roku 2019. 

 
          Informacja niniejsza została opracowana na podstawie sprawozdań podmiotów realizujących 
zadania wynikające z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego,                                           
na lata 2018 - 2022” i nie obejmuje zadań z zakresu przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie.                    
Zadania te realizowane są przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny  w Drawsku Pomorskim                    
na podstawie „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w powiecie drawskim”. 
 
Zadania realizowane były w ramach następujących kierunków: 

1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. 
Realizowane zadania miały na celu zapewnić wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
zarówno w szkole, w drodze do niej, jak i w miejscu zamieszkania. Miały również 
przeciwdziałać zagrożeniom z jakimi spotykają się dzieci i młodzież (patologie, w tym 
uzależnienia: alkoholizm i narkomania), a także zapewnić właściwą edukację w zakresie 
znajomości przez dzieci i młodzież zasad poszanowania prawa, zagrożeń jakie na nie czyhają                 
i sposobów ich unikania oraz zasad zachowania się podczas aktów przemocy i zaistnienia 
niebezpiecznych zagrożeń o charakterze masowym (pożary, klęski żywiołowe, katastrofy).  

2. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania. 
Realizowane zadania miały na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku w miejscach 
publicznych i w miejscu zamieszkania poprzez zmniejszenie przestępczości pospolitej. 

3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Podejmowane zadania miały na celu poprawić stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym                       
i ograniczyć liczbę wypadków komunikacyjnych na obszarze powiatu.  

4. Zintegrowany system ratowniczy. 
Podejmowane działania miały poprawić stan wyposażenia policji, jednostek straży pożarnych 
tworzących krajowy system ratowniczo-gaśniczy i innych podmiotów ratowniczych                            
w powiecie, w niezbędny sprzęt i wyposażenie w celu zapewnienia udzielenia 
natychmiastowej pomocy osobom poszkodowanym. 
 

Finansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań Programu odbywało się z budżetu Powiatu                    
kwotą 114.000,00 zł. 
 
 
W poniższych tabelach przedstawiono informacje, przekazane przez podmioty uczestniczące                               
w „Programie …” o zrealizowanych przez nie zamierzonych celów i przyjętych zadań  w roku 2019, 
najbardziej istotnych dla poprawy stanu bezpieczeństwa w Powiecie. 
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I. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.    

         

Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Analiza i identyfikacja 
problemów bezpieczeństwa 
(w tym szkolnego) poszczególnych placówek 
oświatowo – wychowawczych 
i ich okolic. 
 

Działania diagnostyczne dotyczące środowiska szkolnego: 
a) Wgląd i rozpoznanie trudności  i sytuacji rodzinnej uczniów; 
b) diagnoza znajomości norm  i zasad społecznych; 
c) diagnoza niepowodzeń szkolnych. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Złocieńcu. 

Przeprowadzono diagnozę wśród uczniów i rodziców na temat problemu uzależnień, 
agresji, bezpieczeństwa i innych zagrożeń dostrzeganych  przez młodzież w szkole. 
Rozpoznawano potrzeby wychowanków: 

a) na lekcjach wychowawczych przeprowadzona została diagnoza potrzeb                     
i oczekiwań uczniów; 

b) podjęto współpracę z Sądem Rejonowym – Wydział Rodziny i Nieletnich. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Drawsku Pomorskim. 

Dokonano oceny bezpieczeństwa w szkole identyfikując zagrożenia  i problemy                      
w zakresie: 

a) sytuacji ogólnej szkoły; 
b) stanu materialno- technicznego budynku i urządzeń; 
c) znajomości przepisów BHP  i ppoż.; 
d) realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczych; 
e) wypadków w szkole. 

 
 
 
 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                              
w Czaplinku. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                              
w Drawsku Pomorskim. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                                
w Kaliszu Pomorskim. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                    
w Złocieńcu. 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

 
Analiza i identyfikacja 
problemów bezpieczeństwa 
(w tym szkolnego) poszczególnych placówek 
oświatowo – wychowawczych 
i ich okolic. 

 
Aktualna identyfikacja ryzyka poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno– 
Pedagogiczną w Drawsku Pomorskim oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego Dzieci                      
i Młodzieży MONADA w Koszalinie, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci                          
i Młodzieży w Białogardzie i likwidacja ryzyka poprzez pracę pedagogiczną                                  
i psychologiczną w ramach działalności własnej jednostki. 
 

Ośrodek 
Wspierania Dziecka 

i Rodziny 
w Drawsku Pomorskim. 

 
Prowadzona zróżnicowana działalność edukacyjna: 

 organizowanie praktycznej nauki zawodu dla uczniów ZSP                                   
w Czaplinku, ZSP w Drawsku Pomorskim, MOW w Trzcińcu, ZPE-T                     
w Bobrowie. 

 

Powiatowe Centrum  
Kształcenia Zawodowego                                  

i Ustawicznego                                           
w Drawsku Pomorskim. 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Ograniczenie liczby przestępstw                                
i wykroczeń w szkołach                                 
oraz  w bezpośrednim otoczeniu szkół. 

1. Stała współpraca z Policją, Strażą Miejską, Sądem Rodzinnym w zakresie wymiany 
informacji na temat uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

2. Monitorowanie terenu szkolnego i wejścia do szkoły poprzez zainstalowane 
kamery, pracowników obsługi oraz nauczycieli pełniących dyżury. 

3. Zapoznanie uczniów z mapami ewakuacji w szkole. 
4. Stosowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych     
w Czaplinku 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                              
w Drawsku Pomorskim 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                             
w Kaliszu Pomorskim 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                 
w Złocieńcu 

Powiatowe Centrum  
Kształcenia Zawodowego                                  

i Ustawicznego                                           
w Drawsku Pomorskim 

1. Prowadzenie współpracy z Policją obejmującej oddziaływania wychowawcze, 
pogadanki w trakcie prowadzonych przesłuchań wychowanek MOW. 

2. Udział wychowanek MOW w spotkaniach z przedstawicielami policji dotyczącym 
konsekwencji prawnych posiadania, palenia i obrotu substancji psychoaktywnych 
przez nieletnich oraz dokonywanych przez małoletnich czynów karalnych                                
i wykroczeń. 

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy wyposażony jest w system monitoringu 
wizyjnego oraz wideodomofon. 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 

w Czaplinku 
 

1. Stały kontakt z pedagogami jak  i rodzicami. 
2. Nadzorowanie bezpieczeństwa   w rejonie szkół i placówek wychowawczych 

stanowi zadanie stałe realizowane przez policjantów pełniących służbę. 
Komenda Powiatowa Policji. 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Konsekwentne reagowanie 
na patologie - budowanie przekonania,                  
że nie są tolerowane. 

1.  Na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego obowiązuje bezwzględny 
zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków psychoaktywnych. Wszelkie 
naruszenia regulaminu przez wychowankę MOW odnotowywane jest w arkuszu 
diagnostyczno- obserwacyjnym wychowanki, powiadomieni o zaistniałym zajściu  są 
rodzice/ prawni opiekunowie wychowanki oraz właściwy Sąd. Na potrzeby 
funkcjonowania MOW sporządzona została procedura reagowania  w sytuacji 
spożywania alkoholu na terenie placówki lub przybycia do placówki pod wpływem 
alkoholu oraz procedura reagowania w sytuacji spożywania substancji 
psychoaktywnych innych niż alkohol w celu wprowadzenia się w stan odurzenia. 

2. Rodzice/ opiekunowie prawni wychowanek MOW podpisują oświadczenie,                       
w którym zgadzają się na przeprowadzanie u swoich podopiecznych testów                            
na obecność alkoholu i środków psychoaktywnych bez obecności rodzica/ opiekuna. 

3. Wychowanki MOW regularnie informowane są o bezwzględnym zakazie wnoszenia       
i spożywania substancji odurzających na terenie placówki oraz konsekwencji 
wynikających ze złamania regulaminu Ośrodka.   

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 

w Czaplinku. 

1. Wyciąganie konsekwencji  i podejmowanie działań wychowawczych w stosunku                
do uczniów zgłoszonych przez policję lub straż miejską. 

2. Zapewnienie uczniom, którzy weszli w konflikt z prawem bądź złamali regulamin 
szkolny / internatu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                     
w  Kaliszu Pomorskim. 

Przestrzeganie Regulaminu Placówki oraz wewnętrznych Procedur dotyczących 
postępowania w przypadku zatrzymania nietrzeźwego wychowanka bądź wychowanka 
posiadającego lub pod wpływem środków odurzających. 

Ośrodek 
Wspierania Dziecka 

i Rodziny 
w Drawsku Pomorskim. 



STAROSTWO POWIATOWE W DRAWSKU POMORSKIM 
Plac Elizy Orzeszkowej 3; 78-500 Drawsko Pomorskie; www.powiatdrawski.pl 

Wydział Zarządzania Kryzysowego; sprawę prowadzi Jacek Żychliński 
 tel. bezpośredni: 94 36 30 787;  fax 94 36 32 023; e-mail: kryzys@powiatdrawski.pl  

6 
 

 

 
 

Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Systematyczne kontrolowanie                         
pod względem bezpieczeństwa szkół                  
i ich okolic, w tym dróg  
do i ze szkoły. 
 

Zadanie realizowane na bieżąco poprzez właściwą dyslokację i zawiadamianie służby. Komenda Powiatowa Policji 

1. Zatrudnienie ochrony nocnej na terenie placówki, stałe monitorowanie placówki. 
Wychowanki MOW przebywają poza terenem placówki  pod opieką 
wychowawców/ nauczycieli. 

2. Przeprowadzanie cyklicznych ćwiczeń przeciwpożarowych przy współpracy ze Strażą 
Pożarną, omówienie wyników przeprowadzonych prób, wdrażanie wniosków                   
do pracy, aktualizacja dróg ewakuacyjnych na terenie MOW. 
 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 

w Czaplinku 
 

Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i powrotu wychowankom Placówki do szkół. 

Ośrodek 
Wspierania Dziecka 

i Rodziny 
w Drawsku Pomorskim 

Prowadzenie edukacji społecznej                    
w zakresie bezpieczeństwa dzieci                       
i młodzieży. 

1. Spotkania z nauczycielami, opiekunami  i rodzicami na temat zagrożeń 
2. Spotkania dotyczące uzależnień dzieci  i młodzieży od alkoholu i narkotyków. 
3. Szkolenie nauczycieli w zakresie rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom, 

patologią wśród dzieci i młodzieży. 

Komenda Powiatowa Policji 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Prowadzenie edukacji społecznej                    
w zakresie bezpieczeństwa dzieci                       
i młodzieży. 

1. Cykliczne spotkania wychowawców, nauczycieli, psycholog, pedagog podejmujące 
tematykę zagrożeń i sposobów im przeciwdziałania. 

2. Spotkania z rodzicami, opiekunami prawnymi, placówkami opiekuńczo- 
wychowawczymi wychowanek MOW. 

3. Spotkania z Policją i Strażą Pożarną w ramach edukacji o bezpieczeństwie dzieci                                 
i młodzieży (21.01.2019r - bezpieczne ferie: spotkanie z Policją  
i Strażą Pożarną). 

4. Kontynuowanie ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną                     
w Drawsku Pomorskim. 

5. Udział Dyrektor MOW oraz Pedagog MOW w konferencji „NARKOTYKI XXI WIEKU”. 
6. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w Drawsku 

Pomorskim, w ramach której odbył się cykl spotkań na temat uzależnień i ich 
konsekwencji dla zdrowia i życia człowieka.  

7. Prowadzenie spotkań wychowawców  z wychowankami MOW podejmujących 
problem uzależnień   od alkoholu i narkotyków. 

8. Podejmowanie tematyki uzależnień na lekcjach wychowawczych. 
9. Spotkanie wychowanek MOW z przedstawicielami policji – dyskusja na temat 

substancji psychoaktywnych  i zagrożeń, które wynikają  z ich zażywania. 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 

w Czaplinku 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Prowadzenie edukacji społecznej                    
w zakresie bezpieczeństwa dzieci                       
i młodzieży. 

1. Kształtowanie  umiejętności  radzenia  sobie  z  emocjami  i  stresem. 
2. Negocjacje  i  mediacje  jako  sposób  na  rozwiązywanie  konfliktów. 
3. Warsztaty profilaktyczne: #HIPHOPDRUGASZANSA#- podkreślające rolę pasji   

w życiu. 
4. „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY” współpraca z fundacją „po DRUGIE”. 
5. Kolportaż ulotek  o szkodliwości palenia tytoniu oraz zażywania substancji 

psychoaktywnych. 
 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Czaplinku 
 

1. Wychowawcy klas informują rodziców na zebraniach klasowych o zagrożeniach                 
w cyberprzestrzeni i uzależnieniach od alkoholu i narkotyków. 

2. Indywidualne porady psychologiczno-pedagogiczne w sytuacji trudnej dla uczniów   
i rodziców (wg potrzeb). 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Złocieńcu 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Prowadzenie edukacji społecznej                    
w zakresie bezpieczeństwa dzieci                       
i młodzieży. 

1. Prowadzenie cyklicznych spotkań  z nauczycielami, opiekunami  
i rodzicami  na temat zagrożeń. 

2. Prowadzenie poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego.                         
3. Odbywanie spotkań na temat uzależnień dzieci i młodzieży od alkoholu                      

i narkotyków. 
4. Szkolenie nauczycieli w zakresie rozpoznawania i zapobiegania patologiom wśród 

dzieci  i młodzieży. 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Kaliszu Pomorskim 

1. Indywidualne spotkania uczniów z   psychologiem Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. 

2. W szkole odbywają się konsultacje indywidualne z psychologiem   dla rodziców                  
i uczniów. 

3. Zorganizowano „AKCJĘ BIAŁA WSTĄŻECZKA” w ramach Międzynarodowego Dnia 
bez Przemocy. 

4. Przeprowadzono akcje informacyjną ”REAGUJ NA PRZEMOC”,  „ŚWIATOWY DZIEŃ 
HIV/AIDS”. 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych       
w Drawsku Pomorskim 

 

1. W 2019 roku zrealizowano programy i zajęcia m.in.: 
 „MĄDRA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM”, „MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ŁĄCZNOŚCI             

Z CHORYMI NA AIDS”. 
2. Programy profilaktyczne ukierunkowane na eliminowanie zachowań   

niepożądanych w procesie wychowania dzieci w sytuacjach problemowych. Zespół Placówek Edukacyjno-
Terapeutycznych 

w Bobrowie 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Prowadzenie edukacji społecznej                    
w zakresie bezpieczeństwa dzieci                       
i młodzieży. 

1. Odbywanie cyklicznych spotkań z nauczycielami, opiekunami i rodzicami na temat 
zagrożeń : 

a) Szkolenie prowadzone w Trzcińcu „MŁODZIEŻ ZAGROŻONA 
NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM”; 

b) „KLUB PEDAGOGA”, „JAK POMÓC DZIECKU W SYTUACJACH DLA NIEGO 
TRUDNYCH”;  

c) Prowadzenie warsztatów „BEZPIECZNY INTERNET”, „PROFILAKTYKA 
UZALEŻNIEŃ, BEZPIECZNY UCZEŃ”; 

d) „ZAGROŻENIA INTERNETOWE”- zebranie z rodzicami; 
e)  „SZCZĘŚLIWE DZIECKO - SZCZĘŚLIWY RODZIĆ”. 

2.  Prowadzenie poradnictwa psychologiczno– pedagogicznego poprzez udzielanie 
indywidualnej pomocy rodzicom, opiekunom i nauczycielom poprzez konsultacje, 
terapie i rozmowy. 

3. Odbywanie spotkań na temat uzależnień dzieci i młodzieży od alkoholu                       
i narkotyków. 

4. Szkolenie nauczycieli w zakresie rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom 
patologiom wśród dzieci i młodzieży. 

Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna 

w Drawsku Pomorskim 

1. Organizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Dzieci            
i Młodzieży „PRZYTULAK” przedstawień profilaktycznych „JESTEM KRÓLEM”, 
„ZACZAROWANY PREZENT”, „MOJA HISTORIA”. Spektakle są sceniczną realizacją 
kilku najważniejszych zagadnień, związanych z programem profilaktyki: 
a) Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych – postawy aprobujące 

abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych, rozpoznawanie zagrożeń 
cywilizacyjnych, umiejętność dostrzegania konsekwencji zachowań, bezpieczne 
zachowania podczas korzystania z portali społecznościowych, metody 
przeciwdziałania cyberprzemocy; 
b) Zdrowie – edukacja zdrowotna – umiejętność radzenia sobie  ze stratą                        

i traumatycznym doświadczeniem, umiejętność asertywnego radzenia sobie             
w relacjach z innymi; 

 

Ośrodek 
Wspierania Dziecka 

i Rodziny 
w Drawsku Pomorskim 
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c) Kultura – wartości, normy, wzory zachowań– postawy prospołeczne                               
i obywatelskie w duchu poszanowania wartości uniwersalnych. 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Realizowanie w szkołach programów 
profilaktycznych. 

1. Zajęcia integracyjne mające na celu poprawę relacji rówieśniczych- uczniowie              
i wychowawcy klas pierwszych. 

2. Włączenie się młodzieży w akcję „BIAŁA WSTĄŻKA” – działania ograniczające 
przemoc wobec kobiet. 

3. Kampania antynikotynowa  oraz udział młodzieży w „II POWIATOWEJ OLIMPIADZIE    
Z PIERWSZEJ POMOCY”. 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Kaliszu Pomorskim. 

1.  Udział wychowanek MOW w: „PROJEKCIE 19 DNI”, „BIAŁA WSTĄŻKA”,                             
„POWSTRZYMAJ HEJT”, „SOCJOTERAPEUTYCZNYCH”. 

2. Przeprowadzenie zajęć pt. ”SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATO- KLIMATY” w ramach 
programu ograniczania przestępczość. 

3. Przeprowadzenie konkursu wiedzy HIV i AIDS- prezentacja. 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 

w Czaplinku. 

1. Wyeliminowanie agresji wśród dzieci i młodzieży : 
 „JA I MOJA GRUPA - BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI W ZESPOLE”, 

„FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI”, relacje                  
z rówieśnikami warsztaty w Szkole Podstawowej nr 3 w Złocieńcu; 

 „MŁODZIEŻ ZAGROŻONA NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM I ICH RELACJE             
Z RÓWIEŚNIKAMI”- szkolenie  oraz zajęcia w Bursie w PCKZiU na temat uzależnień; 

 „KONFLIKT I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA„ , „UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI        
I ROZWIĄZANIA KONFLIKTÓW”– warsztaty uczniów w szkole podstawowej nr 3          
w Złocieńcu; 

 Cyberprzemoc - cykl zajęć poświęcony tematyce zagrożeń  dla osób korzystających 
z elektronicznych mediów; 

  Wyeliminowanie używania przez dzieci substancji psychoaktywnych                
(alkohol i narkotyki); 

 Programy profilaktyczne „DZIĘKUJĘ NIE”, „NIE ZAMYKAJ OCZU- PIŁEM, BRAŁEM”. 
2. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zachowań  i pozytywnych 

postaw wobec bezpieczeństwa: 
 „BEZPIECZNY UCZEŃ”, „TOLERANCJA”, „KONFLIKTY INTERPERSONALNE”- warsztaty.  

Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna 

w Drawsku Pomorskim. 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Realizowanie w szkołach programów 
profilaktycznych. 

 II Wojewódzkim Przeglądzie Form Profilaktycznych w Szczecinie   w teatrze Kana 
(reprezentowanie powiatu drawskiego); 

3. Udział wychowanek MOW w Drawskim Przeglądzie Artystycznych Form 
Profilaktycznych. 

4. Udział w kampanii antynikotynowej: „NIE SPAL SIĘ NA STARCIE”. 
5. Udział wychowanek MOW w akcji profilaktycznej „JEŹDŹ BEZPIECZNIE” 

zorganizowanej w ramach obchodów imienin św. Krzysztofa – patrona kierowców; 
cykliczny udział wychowanek MOW Czaplinek w akcji „TRZEŹWY PORANEK”, 
kolportaż ulotek. 

6. Współorganizacja Powiatowego Pikniku „Z RODZINĄ I SZKOŁĄ PRZECIW 
UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY”. 

7. Przeprowadzenie VII Edycji konkursu wiedzy HIV i AIDS. 
8. Udział wychowanek MOW w Turnieju wiedzy o AIDS organizowanym                    

przez Szkołę Podstawową w Czaplinku. 

 

1. Przeprowadzono zajęcia z zasad dobrego wychowania, zasad korzystania               
z telefonów komórkowych, komunikacji interpersonalnej, relacji międzyludzkich, 
życie z sensem, motywacji. 

2. Warsztaty „AUTYZM PO GODZINACH”. 
3. Kampania „BIAŁA WSTĄŻECZKA” Międzynarodowy Ruch Mężczyzn na Rzecz 

Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet. 
4. Zajęcia „UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA”. 
5. Spotkania z przedstawicielami KPP „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”. 
6. Realizowano program „BEZPIECZNA SZKOŁA”, „BEZPIECZNY MŁODY KIEROWCA”                         

we współpracy z KPP. 
 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Drawsku Pomorskim 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Realizowanie w szkołach programów 
profilaktycznych. 

1. Diagnoza zachowań ryzykownych wśród  uczniów jako przyczyna rodzących                      
się problemów związanych z agresją , przemocą. 

2. Edukacja uczniów poprzez eliminowanie zachowań tj. naruszenie zasad współżycia 
społecznego w wyniku popełnienia czynu zabronionego, np. kradzieże, 
przywłaszczenia, niszczenie mienia, systematyczne uchylanie się od obowiązku 
szkolnego i kształcenia zawodowego. 

3. Wsparcie młodzieży w przygotowaniu do pełnienia przyszłych ról życiowych.  
4. Podnoszenie świadomości z  zakresu planowania  kariery zawodowej (zajęcia                      

z doradztwa zawodowego). 
5. Angażowanie młodzieży poprzez działalność w Wolontariacie. 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Złocieńcu 

Realizowanie w szkołach na terenie powiatu programów profilaktycznych: 
- „KIK  68 SWISS CONTRIBUTION”- program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia                      
od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych; 
 program edukacyjny: ”ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ”; 
 Wojewódzki program profilaktyki Używania substancji Psychoaktywnych w tym 

nowych narkotyków. 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna 

Placówka realizuje Program Profilaktyczno – Edukacyjny. 
W ramach ww. Programu wychowankowie uczestniczyli w: 

 zajęciach grupowych - „CZASAMI MAM DOŚĆ. DEPRESJA – PRZYCZYNY, 
OBJAWY PROFILAKTYKA”; 

 spotkaniu edukacyjnym pod nazwą „TOLERANCJA”; 
 zajęciach „IDEALNE CIAŁO” dotyczących zagrożeń wynikających z zaburzeń 

psychicznych wywołanych bulimią, anoreksją, dysmorfofobią; 
 zajęciach edukacyjnych pod nazwą „STRACH, LĘK – ICH WPŁYW NA 

FUNKCJONOWANIE. OBJAWY SOMATYCZNE”; 
 projekcji filmów „PRZEMOC PSYCHICZNA ZABIJA PO CICHU” i „UFF TO MI SIĘ 

TYLKO ŚNIŁO”, „ROZMOWA Z OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ”; 
 projekcji filmu „30 UKRYTYCH TECHNIK MANIPULACJI” – film dokumentalny 

Ośrodek 
Wspierania Dziecka 

i Rodziny 
w Drawsku Pomorskim 
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pokazujący jak zdemaskować manipulatora i chronić się przed toksycznymi 
ludźmi; 

 zajęciach warsztatowych zatytułowanych „PRZEMOC I JEJ OBLICZA”; 
 warsztatach pod tytułem „SEKSTING”;  
 zajęciach edukacyjnych - „CYKL MENSTRUACYJNY, NA CZYM POLEGA 

KONSENSUALNOŚĆ AKTYWNOŚCI SEKSUALNEJ, ROLA ZABEZPIECZENIA PRZED 
NIEOCZEKIWANĄ CIĄŻĄ I CHOROBAMI PRZENOSZONYMI DROGĄ PŁCIOWĄ”; 

 pogadance na temat „DOJRZEWANIE U DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW”; 
 warsztatach na temat zagrożeń wynikających ze stosowania wyrobów 

tytoniowych – „NIE PAL I NIE TRUJ INNYCH”; 
 spotkaniu edukacyjnym z lekarzem pierwszego kontaktu. Celem zajęć było 

zapoznanie wychowanków z problemem lekomanii, konsekwencjami 
stosowania środków niewiadomego pochodzenia lub niewłaściwego                          
ich przyjmowania; 

 zajęciach profilaktycznych dotyczących alkoholizmu, jego skutkach, formach, 
współuzależnieniu; 

 spotkaniu edukacyjnym zatytułowanym „NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ”.  
1. Obserwacja miejsc gromadzenia się młodzieży i zagrożonych przestępczością 

nieletnich (narkotyki, alkoholizm, nieformalne grupy i sekty). 
2. Przeprowadzanie pogadanek podczas wizyt w szkołach na temat bezpiecznych 

zachowań  i uświadamianie o odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy, 
szczególnie wobec młodszych uczniów. 

Komenda Powiatowa 
Policji 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci                   
i młodzieży, w tym także edukacja 
medyczna, ze szczególnym uwzględnieniem 
udzielania pierwszej pomocy. 

1. Na lekcjach odbyły  się pogadanki  na temat bezpieczeństwa oraz 
odpowiedzialności karnej prowadzone przez funkcjonariuszy Policji. 

2.  Młodzież uczestniczyła w działaniach z zakresu   bezpieczeństwa i zdrowia: 
a) Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 
b) Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK;  
c) Powiatowa Olimpiada Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Walki  z AIDS; 
d) obchody Światowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia Rzucania Palenia 

Papierosów, Europejskiego Dnia Wiedzy  o Antybiotykach; 
e) program „ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ”; 
f) program profilaktyczny: „TOREM PROFILAKTYKI”; 
g) sporządzono gazetkę tematyczną:  „DOPALACZE”, ”PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM 

BEZ PRZEMOCY”,  „ŚWIATOWY DZIEŃ HIV, AIDS” , „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI” 
„ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU”, „BEZPIECZNA ZIMA”. 

 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Drawsku Pomorskim 

1. Przeprowadzenie 16  pogadanek – łącznie 885 uczestników. 
 

Delegatura ZOW PCK 
Komenda Powiatowa PSP 

Starostwo Powiatowe 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci                   
i młodzieży, w tym także edukacja 
medyczna, ze szczególnym uwzględnieniem 
udzielania pierwszej pomocy. 

1. Rozszerzenie programu nauczania  w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa 
prowadzonych przez przedstawicieli służb, inspekcji i straży.  

2. Udział dzieci i młodzieży w konkursach o tematyce bezpieczeństwa HIV/AIDS 
3. Udział wychowanek w Powiatowej Olimpiadzie Zdrowia. 

Młodzieżowy  
Ośrodek Wychowawczy 

w Czaplinku 

Tematyka bezpieczeństwa jest realizowana systematycznie i permanentnie: 
1. W ramach przedmiotu o nazwie Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 
2. Podczas codziennie przeprowadzanych z uczniami instruktaży 

stanowiskowych. 

Powiatowe Centrum   Kształcenia 
Zawodowego                                               

i Ustawicznego 
w Drawsku Pomorskim 

Przeprowadzono: 
- „ZAJĘCIA Z POZYTYWNEJ PROFILAKTYKI” 

      Ponadto: 
- współudział w: konkursie  „WIEDZA O AIDS”, „POROZMAWIAJMY  O ZDROWIU                            

I O UZALEŻNIENIACH”, przeglądzie Artystycznych Form Profilaktycznych                                
dla młodzieży powiatu drawskiego. 

 

Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna 

w Drawsku Pomorskim 

1. Działalność grupy medycznej Rescue Team ZDR.  
2. Udział  w programie pt. "Pokonajmy nowotwory krwi "DKMS  - 

Zachodniopomorska #Komórkomania. 
3. Konferencja szkoleniowa w ramach Krajowego Programu Zapobiegania 

Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS  w Polsce na lata 2017-2021.  
 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Czaplinku 

1. Prowadzenie w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie  
powiatu szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie zasad udzielania pierwszej 
pomocy.  

2. Zapewnianie pierwszej pomocy przedmedycznej podczas imprez lokalnych.  
 

Grupa Ratownicza RESCUE TEAM 
ZDR przy ZSP w Czaplinku 
Drużyna ZSP  w Drawsku 

Pomorskim 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci                   
i młodzieży, w tym także edukacja 
medyczna, ze szczególnym uwzględnieniem 
udzielania pierwszej pomocy. 

1. Prowadzenie warsztatów dla uczniów  z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, zapoznanie z procedurami zachowania się w czasie pożaru, 
zapoznanie się z podstawowym sprzętem przeciwpożarowym podczas wizyty                    
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej i Pogotowia ratunkowego w Złocieńcu. 

2. Prelekcje i zajęcia warsztatowe  dla uczniów: 
 zapoznanie z działalnością WOPR; 
 zapoznanie z działalnością  PSP; 
 spotkanie z Policjantami  pod hasłem: „PAMIĘTAJ, MASZ JEDNO ŻYCIE”. 

3.  Udział uczniów  w konkursach:   powiatowym i  z udzielania pierwszej pomocy, 
zawodach strzeleckich powiatowych i wojewódzkich. 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Złocieńcu 

1. Szkolenia i ćwiczenia na poligonie drawskim - zapoznanie uczniów z zasadami 
bezpieczeństwa.  

2. Prowadzenie systematycznych spotkań młodzieży z przedstawicielami Policji, 
Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej na temat działalności 
tych służb wraz z ćwiczeniami w ramach realizowanych programów własnych. 

3. Szkolenie młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
4. Kampania ANTYNIKOTYNOWA. 
5. Organizacja II Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy. 
6. Udział w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o zdrowiu. 
7. Udział szkoły w Akcji „KOMÓRKOMANIA”. 
8. Festyn zdrowotny „PORA NA KALISZ POMORSKI”. 

 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Kaliszu Pomorskim 

Przeprowadzenie pogadanek na temat bezpiecznych zachowań i uświadamianie                
o odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy, szczególnie wobec młodszych 
uczniów. 

Komenda Powiatowa Policji 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci                   
i młodzieży, w tym także edukacja 
medyczna, ze szczególnym uwzględnieniem 
udzielania pierwszej pomocy. 

1. Wprowadzanie na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa zagadnień  
z udzielania pierwszej pomocy obejmujących: organizację pierwszej pomocy, 
kontrolę sprawności funkcji życiowych, utratę przytomności, resuscytację 
krążeniowo-oddechową, krwawienia i krwotoki, oparzenia, wstrząsy etc. 

2. Przeprowadzenie warsztatów z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej                   
dla wychowanek MOW oraz pracowników przez Grupę Medyczną ZSP Rescue. 

3. Udział wychowanek w Powiatowej Olimpiadzie Zdrowia. 
4. Udział wychowanek MOW  w  „LEKCJI REANIMACJI” organizowanej przez Rescue 

Czaplinek. 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 

w Czaplinku 

1. Udział w spotkaniu z Drużyną Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Drawsku 
Pomorskim. 

2. Udział w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 
zorganizowanych przez Stowarzyszenie WOPR Powiatu Drawskiego. 

3. Udział w spotkaniu z ratownikiem medycznym. 

Ośrodek 
Wspierania Dziecka 

i Rodziny 
w Drawsku Pomorskim 

1. Akcja Bezpieczne Ferie 2019. 
2. Akcja Bezpieczne Wakacje 2019. 

Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna 

Przeprowadzanie corocznych eliminacji 
środowiskowych,  gminnych                                
i powiatowych,                   
w tym turnieju wiedzy pożarniczej, wiedzy   
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,  
udzielania pierwszej pomocy. 
 

Przeprowadzenie eliminacji „TURNIEJU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU 
DROGOWEGO”. 

Komenda Powiatowa Policji 
Starostwo Powiatowe 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Przeprowadzanie corocznych eliminacji 
środowiskowych,  gminnych                               
i powiatowych,  w tym turnieju wiedzy 
pożarniczej, wiedzy o bezpieczeństwie                    
w ruchu drogowym, udzielania pierwszej 
pomocy. 
 

Przeprowadzenie gminnych i powiatowych eliminacji „OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 
WIEDZY POŻARNICZEJ”.  
 

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej 

Zarząd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP 

Starostwo Powiatowe 
_________________ 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Kaliszu Pomorskim 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                                  
w Czaplinku 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                                
w Drawsku Pomorskim 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych                           

w Złocieńcu 

 
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci                    
i młodzieży w ruchu drogowym. 

1. Tworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych w pobliżu obiektów placówek 
oświatowo- wychowawczych oraz bezpiecznych przystanków dla autobusów 
dowożących dzieci  i młodzież do szkół. 

2. Poprawa oznakowania poziomego  i pionowego dróg w pobliżu obiektów placówek 
oświatowo-wychowawczych. 

3. Prowadzenie dla dzieci szkół podstawowych egzaminów na kartę rowerową. 
4. Prowadzenie kontroli środków transportu dowożących dzieci  i młodzież do szkół 

oraz na imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne organizowane przez szkoły. 

Komenda Powiatowa Policji 

1. Przebudowa chodnika   na ul. 5 Marca  w miejscowości Złocieniec wraz z wymianą 
oznakowania poziomego  i pionowego, wykonanie dodatkowego zjazdu na drogę 
powiatową. 
 

Zarząd Dróg Powiatowych 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Prowadzenie systematycznej kontroli 
punktów sprzedaży alkoholu pod względem 
posiadania zezwolenia  
na sprzedaż alkoholu i sprzedaży alkoholu 
osobom nieletnim. 

Zadanie realizowane na bieżąco podczas służby obchodowej jak i patrolowej przez 
funkcjonariuszy Policji. 

Komenda Powiatowa Policji 

Zwiększenie skuteczności zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas imprez masowych, 
w tym meczy piłki nożnej. 

Z uwagi na brak zgłoszeń dotyczących organizacji imprez, nie podejmowano działań. Komenda Powiatowa PSP 

Wykorzystywanie środków masowego 
przekazu do informowania o zagrożenia 
przestępczością w miejscach publicznych                        
i w miejscu zamieszkania oraz                                 
o podejmowanych  
i prowadzanych działaniach prewencyjnych  
w tym zakresie. 

Aktualizowanie na bazie posiadanych informacji map rejonów najbardziej zagrożonych 
przestępczością  i wykroczeniami oraz bieżące informowanie społeczności lokalnej                  
o istniejących zagrożeniach poprzez komunikaty na stronie internetowej. 

Komenda Powiatowa Policji 
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II. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania 

 
 

Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Prowadzenie wzmożonej kontroli rejonów                      
i miejsc najbardziej zagrożonych 
przestępczością  i wykroczeniami. 

Zadanie realizowane na bieżąco w oparciu o miesięczne analizy stanu bezpieczeństwa                 
i porządku publicznego oraz o mapę bezpieczeństwa. 

Komenda Powiatowa Policji 

Promowanie i efektywne wykorzystanie 
możliwości technicznych monitoringu 
wizyjnego miejsc publicznych, 
skorelowanego z odpowiednią organizacją 
służb policji i straży miejskich. 

1. Zadanie realizowane na bieżąco przy współpracy ze strażami miejskimi podczas 
ustalania sprawców zniszczeń i dewastacji mienia. 

2. Podawanie w lokalnych środkach masowego przekazu informacji o wykorzystaniu 
monitoringu do ustalania sprawców wykroczeń  i przestępstw. 

 
Komenda Powiatowa Policji 

 
 
 
 
 
 

Promowanie fizycznej  i technicznej 
ochrony obiektów mieszkalnych, 
użytkowych  i usługowych. 

Prowadzenie akcji znakowania przedmiotów wartościowych i innego mienia 
ruchomego. 

 
Komenda Powiatowa Policji 

 
 
 

Budowa lokalnych systemów 
powiadamiania o zagrożeniach 
przestępstwami i patologiach                                
z wykorzystaniem samorządów 
mieszkańców, rad osiedlowych  i sołtysów. 

Zadanie realizowane na bieżąco podczas spotkań dzielnicowych ze społecznością 
lokalną w czasie zebrań samorządów mieszkańców  i rad sołeckich. 

Komenda Powiatowa Policji 
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III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

 
 

 

Zadania 
 

Sposób realizacji 
 

Podmioty realizujące 
 

Zwiększenie liczby i aktywności patroli 
policyjnych na drogach, 
 szczególnie na tych,  
na których występują najczęściej wypadki 
drogowe (zintensyfikowanie wykrywania 
substancji psychoaktywnych 
 u kierowców, intensyfikacja kontroli 
prędkości pojazdów). 
 

W oparciu o miesięczne analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego  
na terenie powiatu prowadzono wzmożone kontrole miejsc zagrożonych wypadkami, 
organizowano akcje policyjne w celu wyeliminowania kierowców pod wpływem 
alkoholu lub środków działających podobnie. 

Komenda Powiatowa Policji 

Edukacja w celu kształtowania świadomego              
i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, 
respektującego prawo                                              
i szanującego prawa innych uczestników tego 
ruchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Przeprowadzono dla młodzieży: 
a) spotkania profilaktyczne na temat bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
b) projekt edukacyjno-profilaktyczny: „BEZPIECZNY MŁODY KIEROWCA”, „JESTEM 

WIDOCZNY, JESTEM BEZPIECZNY”, w placówkach pozaszkolnych spotkania 
informacyjne: „NIGDY NIE  JEŻDŻĘ PO ALKOHOLU”, akcję dla przedszkolaków 
„JESTEM WIDOCZNY, JESTEM BEZPIECZNY”.  

c) Zorganizowano pokaz  z symulacją wypadku drogowego  i osób 
poszkodowanych oraz zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. 
Projekcja filmu  pt. ”MASZ JEDNO ŻYCIE” – przyczyny  i skutki wypadków            
w ruchu drogowym. Uświadomienie młodzieży jazdy po spożyciu alkoholu 
poprzez zastosowanie alkogogli.  

d) Spotkanie profilaktyczne   z przedstawicielem Komendy Powiatowej                               
pt. „BEZPIECZEŃSTWO  W RUCHU DROGOWYM”. 

e) Spotkanie profilaktyczne  z przedstawicielem SANEPID-u dotyczące uzależnień 
(alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze).  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Drawsku Pomorskim 
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Zadania 
 

Sposób realizacji 
 

Podmioty realizujące 
 

 
Edukacja w celu kształtowania 
świadomego i kulturalnego uczestnika 
ruchu drogowego, respektującego prawo    
i szanującego prawa innych uczestników 
tego ruchu. 
 
 
 

Zadanie realizowane w trakcie imprez plenerowych organizowanych przez samorządy 
gminne, a także na wniosek instytucji, szkół.   
 

 
Komenda Powiatowa Policji 

 
 
 

 
 

Poprawa stanu technicznego                                   
i oznakowania dróg w powiecie drawskim. 

 
 
 
 

 
1. Przebudowa chodnika na ul. 5 Marca w miejscowości Złocieniec,                                

wraz  z wymianą oznakowania poziomego  i pionowego, wykonanie dodatkowego 
zjazdu na drogę powiatową. 

2. Remont studzienek deszczowych w miejscowości Nowe Laski i Czarne Małe. 
3. Poszerzenie łuku  na skrzyżowaniu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości 

Jankowo Małe. 
4. Remont drogi powiatowej Łysin – Ostroróg. 
5. Wykonywanie robót cząstkowych- uzupełnianie ubytków oraz systematyczna 

wymiana oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych. 
 

 
 

Zarząd Dróg Powiatowych 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Przebudowano odcinek drogi 148 w miejscowości Zagozd, zbudowano chodniki, 
zatoki autobusowe oraz elementy spowolnienia ruchu. 

2. Wykonano przebudowę chodnika w Drawsku Pomorskim, ul. Połczyńska wraz                
z przebudową zatoki  autobusowej. 
 

 
Rejon 

Dróg Wojewódzkich 
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IV. Zintegrowany system ratowniczy 
 

 

Zadania 
 

Sposób realizacji 
 

Podmioty realizujące 
 

 
Doposażenie jednostek straży pożarnych 
tworzących krajowy system ratowniczo-
gaśniczy w powiecie poprzez 
dofinansowanie zakupów sprzętu                            
i wyposażenia. 

1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP kwotą 4.000,00 zł - zakup nagród                  
dla zwycięzców Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

2. Dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP kwotą 8.000,00 zł na zakup nagród  
na Powiatowe Zawody OSP, Kobiecych Drużyn Pożarniczych oraz Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych w ramach CITF. 

Starostwo Powiatowe 

1. Sfinansowanie szkolenia na łączną kwotę  12.000,00 zł  z zakresu: 
 Prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych podczas emisji  i pożarów 

mieszkań gazowych ze zbiorników oraz cystern, ratownictwa chemiczno-
ekologicznego, obsługi podestów ruchomych, pierwszej pomocy 
przedmedycznej, sternika motorowodnego, ćwiczeń  KSRG „Anomalia 
pogodowe”, ratownictwa drogowego. 

Starostwo Powiatowe 

1. Dotacja celowa dla Gminy Złocieniec w kwocie 7.500,00 zł  na zakup armatury                 
i wyposażenia toalet w strażnicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Złocieńcu. 

2. Częściowe pokrycie kosztów za wykonanie remontu ścian wewnętrznych, 
instalacji elektrycznej oraz posadzki w strażnicy w OSP Kluczewo                             
kwota 7.500,00 zł. 

3. Dotacja celowa dla Gminy Wierzchowo w kwocie 15.000,00 zł                                          
z przeznaczeniem na wykonanie remontu świetlicy, pomieszczeń socjalnych 
oraz wymianę bram garażowych strażnicy Ochotniczej Staży Pożarnej                             
w Wierzchowie. 

4. Dotacja celowa dla Gminy Złocieniec w kwocie  40.000,00 zł  z przeznaczeniem 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie  na częściowe pokrycie 
kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

5. Zakup specjalistycznych rękawic w kwocie 20.000,00 zł dla szczególnie 
zasłużonych strażaków podczas usuwania skutków zdarzeń czerwcowych 
anomalii pogodowych na terenie Gminy Złocieniec. 

Starostwo Powiatowe 
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Wyniki z corocznej realizacji zaleceń Wojewody Zachodniopomorskiego dla organów administracji 
rządowej w województwie i samorządu terytorialnego w sprawie organizacji działań na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wakacji i ferii zimowych  
na terenie powiatu drawskiego w roku 2019 przedstawiono poniżej. 
 
A. INFORMACJA Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE „BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2019”. 

 

Bezpieczeństwo na drogach oraz w komunikacji kolejowej i autobusowej. 

1. Bezpieczeństwo na drogach samochodowych 

Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim w ramach  prowadzonych działań:  

 przekazała informację o kontrolach kierowców pod kątem przestrzegania przepisów                          

ruchu drogowego; 

 w trakcie odpraw policjantów do służby zwracano szczególną uwagę na eliminowanie                        

z ruchu nietrzeźwych uczestników, prowadzono pomiar prędkości, kontrolowano stan 

techniczny pojazdów, którymi przewożone są dzieci, przypominano o konieczności używania 

pasów bezpieczeństwa oraz przewożenia dzieci w stosownych fotelikach (w okresie ferii 

doszło do 10 kolizji drogowych, ukarano mandatem 53 osoby,  pouczono 100 osób, 

zatrzymano 1 prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h); 

 na bieżąco w trakcie ferii zimowych prowadzone były przez Policję kampanie medialne                

(m.in. ”Bezpieczny pasażer”, „Bezpieczne ferie stop używkom”),  promujące bezpieczne 

zachowanie podczas ferii, przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w trakcie 

zimy  oraz rozdawane były  opaski odblaskowe; 

 policjanci prowadzili kontrole miejsc gromadzenia się dzieci  i młodzieży tj. parki, boiska, 

klatki schodowe, piwnice bloków mieszkalnych pod kątem ujawnienia nieletnich 

znajdujących się pod wpływem alkoholu. 

                      

Bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku zimowego 

 

2. Bezpieczna kwatera   

PPoowwiiaattoowwaa  SSttaaccjjaa  SSaanniittaarrnnoo--eeppiiddeemmiioollooggiicczznnaa  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm  pprrzzeepprroowwaaddzziiłłaa  łłąącczznniiee                                    

1100  kkoonnttrroollii  ssttaannuu  ssaanniittaarrnneeggoo  ww  ttyymm    22    zzggłłoosszzoonnyycchh    jjaakkoo  wwyyppoocczzyynneekk  ww  oobbiieekkcciiee  hhootteelloowwyymm::  

 Pałac młodzieży PCE ul. Piastów w Szczecinie - zimowiska w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym 

„Legnica” w Cieszynie gm. Złocieniec; 

 Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz Piaseczno -  wypoczynek                                   

w  Ośrodku CAMP DRAWA Stare Drawsko. 
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oorraazz  44  kkoonnttrroollee  ww  ppllaaccóówwkkaacchh  pprroowwaaddzząąccyycchh  ccaałłoorroocczznnee  ffoorrmmyy  ddzziiaałłaallnnoośśccii  jjaakk::  

  OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm;;  

    ZZłłoocciieenniieecckkii  OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy;;  

  CCzzaapplliinneecckkii  OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy;;  

  MMiieejjsskkoo  GGmmiinnnnyy  OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy  ww  KKaalliisszzuu  PPoommoorrsskkiimm..  

SSttaann  ssaanniittaarrnnoo--tteecchhnniicczznnyy    ww  kkaażżddyymm  pprrzzyyppaaddkkuu  nniiee  bbuuddzziiłł  zzaassttrrzzeeżżeeńń..  

Nadzorem objęto również placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, w której prowadzone było 

zbiorowe żywienie. Stan sanitarno- techniczny i sanitarno- higieniczny nie budził zastrzeżeń - nie 

wszczęto postępowania administracyjnego, nie nakładano mandatów karnych.  

Ponadto przeprowadzono 3 kontrole w obiektach służących do obsługi podróżnych. W toku kontroli 

stwierdzono w Barze w Drawsku Pomorskim małe nieprawidłowości natury sanitarno-technicznej, 

które w szybkim czasie zostały usunięte. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim przeprowadził 3 kontrole 

stanu technicznego obiektów: budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Suliszewo, w miejscowości 

Stara Korytnica gm. Kalisz Pomorski oraz budynek świetlicy osiedlowej w Drawsku Pomorskim                   

przy ul. Gierymskiego -  w trakcie kontroli nie  stwierdzono nieprawidłowości. 

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w szeroko zakrojonych działaniach prowadzili 

nadzór nad bezpiecznym funkcjonowaniem infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej, 

przeprowadzono 4 kontrole w placówkach wypoczynku zimowego, 5 kontroli w obiektach 

użyteczności publicznej, 61 kontroli miejsc sprzedaży alkoholu pod katem dostępności alkoholu 

osobą poniżej 18 roku życia.  

 

3. Bezpieczna zabawa 

 

W trakcie prowadzonych półkolonii : 

1) W powiecie drawskim zgłoszono 31 placówek organizujących wypoczynek w miejscu 

zamieszkania  w formie tzw. „drzwi otwartych” (m.in. ośrodki kultury, świetlice wiejskie) – 

szacunkowa liczba uczestników ok. 500 osób dziennie. 

2) Pracownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim  w okresie ferii przeprowadzili prelekcje na temat 

profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży (Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy,  

ok. 124 uczestników).  
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3) Funkcjonariusze straży miejskich i straży gminnych w okresie ferii zimowych patrolowali 

tereny przystanku PKS, akweny wodne, parki miejskie a także teren przy świetlicach  

wiejskich.  Prowadzone były „ pogadanki” w szkołach i w placówkach, w których odbywały    

się zajęcia dla dzieci na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,                             

zasad bezpieczeństwa w domu i podczas zabaw na śniegu.  

4) Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji uczestniczyli w 15 spotkaniach z dziećmi                        

i młodzieżą w świetlicach miejskich i wiejskich oraz innych placówkach oświaty.                       

Podczas takich spotkań policjanci przekazywali informacje dotyczące bezpiecznych 

„zachowań” podczas ferii, przypominali o konsekwencjach prawnych w stosunku                             

do nieletnich nie stosujących się do obowiązujących zasad prawa. Ponadto przeprowadzili                   

89 kontroli  dzikich lodowisk. 

 

6. Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania 

 

1) Komenda Powiatowa PSP w Drawsku Pomorskim prowadziła działalność informacyjno-

edukacyjną na obszarze powiatu drawskiego  m.in. w Szkole Podstawowej nr 1 w Złocieńcu, 

w Pałacu w Cieszynie. 251 to łączna ilość uczestników biorących udział w prelekcjach                       

na temat podstawowych zagrożeń związanych z bezpiecznym wypoczynkiem w okresie ferii 

zimowych 2019. 

2) Policjanci służby patrolowej oraz dzielnicowi wspólnie z funkcjonariuszami straży miejskich  

na bieżąco sprawdzali miejsca grupowania się młodzieży w obrębie osiedli mieszkaniowych, 

w piwnicach i na klatkach schodowych. Nie stwierdzono w tym okresie żadnych 

poważniejszych zdarzeń z udziałem osób nieletnich. Systematycznie dokonywano sprawdzeń 

pod kątem ujawniania nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu, sprawdzano 

również młodzież pod kątem posiadania narkotyków. Nie ujawniono osób nieletnich pod 

wpływem działania środków narkotycznych. 

 

Ponadto w okresie ferii ujawniono na terenie powiatu drawskiego 6 ucieczek nieletnich                          

z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w ramach działań pod hasłem ”Bezpieczne ferie 

zimowe 2019” policjanci powiatu drawskiego pełnili 469 służb, w tym 87 pełnionych było przez 

dzielnicowych i 68 przez policjantów Ogniwa Ruchu Drogowego. W 2 służbach siły policyjne 

wspomagali funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej. W trakcie tegorocznych ferii zimowych                    

nie odnotowano zjawisk prostytucji, żebractwa czy przynależność nieletnich do grup subkulturowych.      
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Wniosek  

Przy właściwie prowadzonych działaniach profilaktycznych Policji oraz innych powiatowych służb 

inspekcji i staży do promowania bezpiecznego wypoczynku, zachowaniu ostrożności oraz rozwagi 

przez dzieci i młodzieży, w  okresie tegorocznych ferii zimowych na terenie powiatu drawskiego nie 

odnotowano żadnych niebezpiecznych zdarzeń i wypadków (także w obiektach, gdzie organizowany 

był wypoczynek). 

 
B. INFORMACJA Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE „BEZPIECZNE WAKACJE 2019” 

 
SSttaann  pprrzzyyggoottoowwaańń  ddoo  ookkrreessuu  wwaakkaaccyyjjnneeggoo  ww  ppoowwiieecciiee  ddrraawwsskkiimm  ppoodd  wwzzggllęęddeemm  zzaappeewwnniieenniiaa                                          

bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  zzoossttaałł  pprrzzeeddssttaawwiioonnyy  nnaa  mmaajjoowweejj  sseessjjii  ww  ddnniiuu    RRaaddyy  PPoowwiiaattuu  DDrraawwsskkiieeggoo,,  nnaa  kkttóórreejj  

ookkrreeśślloonnoo  zzaaddaanniiaa  ppoowwiiaattoowwyycchh  ssłłuużżbb,,  iinnssppeekkccjjii  ii  ssttrraażżyy  ww  ttyymm  zzaakkrreessiiee..  

PPoonnaaddttoo  ww  ddnniiuu  0066  mmaajjaa  22001199  rrookkuu  nnaa  ppoossiieeddzzeenniiuu  KKoommiissjjii  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ii  PPoorrzząąddkkuu  PPuubblliicczznneeggoo                                                

ddookkoonnaannoo  oocceennyy  wwyyssttęęppuujjąąccyycchh  ii  ppootteennccjjaallnnyycchh  zzaaggrroożżeeńń  ddllaa  oossóóbb  pprrzzeebbyywwaajjąąccyycchh  nnaadd  wwooddąą                                                  

ww  ppoowwiieecciiee  ddrraawwsskkiimm,,  oocceennyy  ssttaannuu  tteecchhnniicczznneeggoo  ddrróógg  ppuubblliicczznnyycchh  ww  ppoowwiieecciiee  ddrraawwsskkiimm  ww  aassppeekkcciiee  

pprrzzyyggoottoowwaańń  ddoo  wwzzmmoożżoonneeggoo  rruucchhuu  ddrrooggoowweeggoo  ww  ookkrreessiiee  lleettnniimm  oorraazz  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ppllaannoowwaannee  

ddzziiaałłaanniiaa  nnaa  aakkwweennaacchh  wwooddnnyycchh..  

KKoonnttrroolląą  ssaanniittaarrnnąą  oobbjjęęttoo  5544  ((ssppoośśrróódd  114411  zzggłłoosszzoonnyycchh  ddoo  KKuurraattoorriiuumm  OOśśwwiiaattyy  --  ddooddaattkkoowwoo  ww  bbaazziiee  

MMEENN  zzaarreejjeessttrroowwaannoo  22  ttuurrnnuussyy,,  kkttóórree  zzoossttaałłyy  pprrzzeekkaazzaannee  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  llookkaalliizzaaccjjęę  ppoodd  nnaaddzzóórr                                  

ddoo  PPSSSSEE  ww  SSzzcczzeecciinnkkuu))  ttuurrnnuussyy  wwyyppoocczzyynnkkuu  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżżyy..  WW  sskkoonnttrroolloowwaannyycchh  ttuurrnnuussaacchh                                        

wwyyppoocczzyywwaałłoo  łłąącczznniiee  22441144  uucczzeessttnniikkóóww..  SSttaann  ssaanniittaarrnnyy  ii  tteecchhnniicczznnyy  oobbiieekkttóóww  nniiee  wwppłłyynnąąłł  nneeggaattyywwnniiee  

nnaa  wwaarruunnkkii  ii  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  uucczzeessttnniikkóóww  wwyyppoocczzyynnkkuu  ww  ookkrreessiiee  wwaakkaaccjjii,,  ww  11  pprrzzyyppaaddkkuu  wwyyddaannoo    

mmaannddaatt    ww  wwyyssookkoośśccii  110000  zzłł  nnaa  kkiieerroowwnniikkaa  wwyyppoocczzyynnkkuu  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  nnaarruusszzeenniiaammii  ssttaannuu  ssaanniittaarrnnoo--

ppoorrzząąddkkoowweeggoo..  

WW  cczzaassiiee  ttrrwwaanniiaa    wwaakkaaccjjii  ooddnnoottoowwaannoo  8877  kkoolliizzjjii  ddrrooggoowwyycchh,,    1100  wwyyppaaddkkóóww    ddrrooggoowwyycchh,,  ww  wwyynniikkuu                                      

kkttóórryycchh  1122  oossóóbb  zzoossttaałłoo  rraannnnyycchh,,  ooddnnoottoowwaannoo  55  ooffiiaarr  śśmmiieerrtteellnnyycchh  ((ww  ookkrreessiiee  wwaakkaaccjjii  ww  22001188rr..                                              

––  44  wwyyppaaddkkii,,  44  oossoobbyy  rraannnnee,,  bbrraakk  ooffiiaarr  śśmmiieerrtteellnnyycchh))..    

  

II..  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  nnaa  ddrrooggaacchh  oorraazz  ww  śśrrooddkkaacchh  kkoommuunniikkaaccjjii  ppuubblliicczznneejj  ww  ttyymm  kkoolleejjoowweejj                                                          

oorraazz  aauuttoobbuussoowweejj..  

11..  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  nnaa  ddrrooggaacchh  

  

KKoommeennddaa  PPoowwiiaattoowwaa  PPoolliiccjjii  ww  DDrraawwsskkoo  PPoommoorrsskkiimm  rreegguullaarrnniiee  pprroowwaaddzziiłłaa  ddzziiaałłaanniiaa  kkoonnttrroollnnee                                              

nnaa  ddrrooggaacchh  ppoowwiiaattuu,,  ww  ttyymm  kkoonnttrroollee  aauuttookkaarróóww,,  kkttóórryymmii  pprrzzeewwoożżoonnee  bbyyłłyy  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżż..                                                                  
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WW  ssuummiiee  ww  ookkrreessiiee  ttrrwwaanniiaa  wwaakkaaccjjii  PPoolliiccjjaannccii  zzaattrrzzyymmaallii  1177  nniieettrrzzeeźźwwyycchh  kkiieerruujjąąccyycchh  ppoojjaazzddaammii                            

mmeecchhaanniicczznnyymmii  oorraazz  33  nniieettrrzzeeźźwwyycchh  rroowweerrzzyyssttóóww  ((ww  ookkrreessiiee  wwaakkaaccjjii  ww  22001177  rr..  ––    zzaattrrzzyymmaannoo                                          

3355  oossoobbyy,,  22001188  rr..--  1188  oossóóbb)),,  1111  oossóóbb  ppoozzbbaawwiioonnoo  pprraawwaa  jjaazzddyy,,  ooddeebbrraannoo  7777  ddoowwooddóóww                                                          

rreejjeessttrraaccyyjjnnyycchh  ((ww  ookkrreessiiee  wwaakkaaccjjii  ww  22001188  rr..  ––111177  )),,  kkttóórryycchh  ppoojjaazzddyy    nniiee  ssppeełłnniiaałłyy  wwyymmooggóóww                                          

bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa..  

  

WWnniioosseekk  

WW  cceelluu  zzaappeewwnniieenniiaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  jjaakk  ccoo  rrookkuu  ppoolliiccjjaannccii  rruucchhuu  ddrrooggoowweeggoo  mmuusszząą  sskkuuppiiaaćć                                            

ssiięę  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  nnaa  ttyymm  bbyy  ddoopprroowwaaddzziićć  ddoo  mmnniieejjsszzeejj  lliicczzbbyy  wwyyppaaddkkóóww  oorraazz  nnaa  uuppłłyynnnniiaanniiuu      

rruucchhuu    nnaa  ddrrooggaacchh  ppoowwiiaattuu  ddrraawwsskkiieeggoo..  WW  ookkrreessiiee  wwaakkaaccjjii  nnaalleeżżyy  zzwwiięękksszzyyćć  lliicczzbbęę  ppaattrroollii  PPoolliiccjjii                                        

nnaa  ddrrooggaacchh  kkrraajjoowwyycchh  nnrr  1100  ii  2200  oorraazz  wwoojjeewwóóddzzkkiicchh  nnrr  116633,,  115500  ii  117755  zzwwłłaasszzcczzaa  ww  wweeeekkeenndd,,                                                      

ppoo  kkttóórryycchh  ooddbbyywwaa  ssiięę  rruucchh  ttrraannzzyyttoowwyy  zz  wwoojjeewwóóddzzttww::  wwiieellkkooppoollsskkiieeggoo,,  kkuujjaawwsskkiieeggoo,,  lluubbuusskkiieeggoo                                              

ii  śślląąsskkiicchh  ww  kkiieerruunnkkuu  wwyybbrrzzeeżżaa  mmoorrsskkiieeggoo..  

  

22..  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ww  śśrrooddkkaacchh    kkoommuunniikkaaccjjii  ppuubblliicczznneejj  

PPoowwiiaattoowwaa  SSttaaccjjaa  SSaanniittaarrnnoo--EEppiiddeemmiioollooggiicczznnaa  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm  pprrzzeepprroowwaaddzziiłłaa  kkoonnttrroollee                                      

ssaanniittaarrnnoo--hhiiggiieenniicczznnee  22  ddwwoorrccóóww  kkoolleejjoowwyycchh  ii    22  ddwwoorrccóóww  aauuttoobbuussoowwyycchh..  WW  jjeeddnnyymm  pprrzzyyppaaddkkuu    

wwyyddaannoo  uuppoommnniieenniiee  oorraazz  ppoossttaannoowwiieenniiee  oo  nnaałłoożżeenniiuu  ggrrzzyywwnnyy  ww  cceelluu  pprrzzyymmuusszzeenniiaa  ddoo  nnaapprraawwiieenniiaa  

nniieepprraawwiiddłłoowwoośśccii..  

  

IIII..  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ww  mmiieejjssccuu  wwyyppoocczzyynnkkuu  

  

11..  BBeezzppiieecczznnaa  kkwwaatteerraa  

KKoommeennddaa  PPoowwiiaattoowwaa  PPaańńssttwwoowweejj  SSttrraażżyy  PPoożżaarrnneejj  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm  pprrzzeepprroowwaaddzziiłłaa                                                          

1155  kkoonnttrroollii,,  ppooddcczzaass  kkttóórryycchh  sskkoonnttrroolloowwaannoo  4411  oobbiieekkttóóww  wwyyppoocczzyynnkkuu  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżżyy,,  ttyymm  ::    

  ddoommyy  wwcczzaassoowwee  ii  ppeennssjjoonnaattyy::  3377  

  oobbiieekkttyy  uużżyytteecczznnoośśccii  ppuubblliicczznneejj::  33  

  oobboozzyy  ppoodd  nnaammiioottaammii  nnaa  tteerreennaacchh  lleeśśnnyycchh::  11  

sspprraawwddzzaajjąącc  ssttaann  tteecchhnniicczznnyy  oobbiieekkttóóww  oorraazz  zzaabbeezzppiieecczzeenniiee  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwee..  

  PPooddcczzaass  ttyycchh  cczzyynnnnoośśccii  ssttwwiieerrddzzoonnoo  ooggóółłeemm  4422    nniieepprraawwiiddłłoowwoośśccii,,  kkttóórree  zzoossttaałłyy  uussuunniięęttee  pprrzzeezz                            

wwłłaaśścciicciieellii  ii  zzaarrzząąddccóóww  pprrzzeedd  rroozzppoocczzęęcciieemm    wwyyppoocczzyynnkkuu..    NNaa  ppoottrrzzeebbyy  oorrggaanniizzaattoorróóww    wwyyppoocczzyynnkkuu  

wwyyddaannoo  łłąącczznniiee  1144  ooppiinniiii  ppoozzyyttyywwnnyycchh  ddoottyycczząąccee  ssppeełłnniieenniiaa  wwyymmooggóóww  pp..ppoożż..  ww  pprrzzeeddmmiioottoowwyycchh              

oobbiieekkttaacchh..  PPoonnaaddttoo    ww  wwyynniikkuu  sskkaarrggii  nnaa  ppaannuujjąąccee  uucchhyybbiieenniiaa  zz  zzaakkrreessuu  pprrzzeeppiissóóww  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwyycchh    
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ww  ookkrreessiiee  wwyyppoocczzyynnkkoowwyymm  ppoo  ppooddjjęęcciiuu  cczzyynnnnoośśccii  kkoonnttrroollnnoo--rroozzppoozznnaawwcczzyycchh  ii  ssttwwiieerrddzzeenniiuu                                                

2233  nniieepprraawwiiddłłoowwoośśccii  wwyyddaannoo  11  ddeeccyyzzjjęę  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnąą  zz  rryyggoorreemm  nnaattyycchhmmiiaassttoowweejj  wwyykkoonnaallnnoośśccii                              

oo  zzaakkaazziiee  eekkssppllooaattaaccjjii  oobbiieekkttóóww  ww  kkttóórryycchh  zzaakkwwaatteerroowwaannee  ssąą  ddzziieeccii  bbęęddąąccee  nnaa  kkoolloonniiii..    

  

PPoowwiiaattoowwaa  SSttaaccjjaa  SSaanniittaarrnnoo--EEppiiddeemmiioollooggiicczznnaa  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm  pprrzzeepprroowwaaddzziiłłaa  kkoonnttrroollęę  ssttaannuu  

ssaanniittaarrnneeggoo  ww  3399  oobbiieekkttaacchh  śśwwiiaaddcczząąccyycchh  uussłłuuggii  nnoocclleeggoowwee::  ww  hhootteellaacchh,,  ppeennssjjoonnaattaacchh,,                                                          

oośśrrooddkkaacchh  wwcczzaassoowwyycchh,,  kkeemmppiinnggaacchh  oorraazz  11  kkoonnttrroollęę  oobboozzuu  ppoodd  nnaammiioottaammii..  WW  jjeeddnnyymm  pprrzzyyppaaddkkuu      

ppoo  ssttwwiieerrddzzeenniiuu  nnaarruusszzeenniiaa  ssttaannuu  ssaanniittaarrnnoo--ppoorrzząąddkkoowweeggoo  wwyyddaannoo  mmaannddaatt    ww  wwyyssookkoośśccii  110000  zzłł..                              

PPoo  pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiuu  ppoonnoowwnniiee  kkoonnttrroollii  sspprraawwddzzaajjąącceejj    ssttaann  ssaanniittaarrnnoo--tteecchhnniicczznnyy  nniiee  bbuuddzziiłł                                                    

jjuużż  zzaassttrrzzeeżżeeńń..  

PPrrzzeepprroowwaaddzzoonnoo  1177  kkoonnttrroollii  ssaanniittaarrnnyycchh  ww  ttyymm  1155  kkoonnttrroollii  ww  oośśrrooddkkaacchh  wwcczzaassoowwyycchh..  SSttaann  ssaanniittaarrnnyy                                        

ii  tteecchhnniicczznnyy  ssttoołłóówweekk  ((ppuunnkkttóóww  żżyywwiieenniiaa))  nniiee  wwppłłyynnąąłł  nneeggaattyywwnniiee  nnaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  uucczzeessttnniikkóóww  

kkoolloonniiii  ii  oobboozzóóww..    WW  ookkrreessiiee  wwaakkaaccyyjjnnyymm  nniiee  bbyyłłyy  ppooddeejjmmoowwaannee  ddzziiaałłaanniiaa  ww  zzwwiiąązzkkuu  zzee  zzggłłoosszzeenniieemm  

wwyyssttąąppiieenniiaa  zzaattrruućć  ppookkaarrmmoowwyycchh  lluubb  iicchh  ppooddeejjrrzzeenniiaa..  

  

22..  BBeezzppiieecczznnaa  wwooddaa  

KKoommeennddaa  PPoowwiiaattoowwaa  PPoolliiccjjii  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm  pprrzzeepprroowwaaddzzaałłaa  ssyysstteemmaattyycczznniiee  ddzziiaałłaanniiaa                                                

pprreewweennccyyjjnnee  nnaa  oobbsszzaarraacchh  aakkwweennóóww  wwooddnnyycchh,,  ppooddcczzaass  kkttóórryycchh  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnoo  1122  kkoonnttrroollii  mmiieejjsscc  

pprrzzeebbyywwaanniiaa  ttuurryyssttóóww  ww  ttyymm  1188  kkoonnttrroollii  kkąąppiieelliisskk  ssttrrzzeeżżoonnyycchh  ii  nniieessttrrzzeeżżoonnyycchh..    

WW  ttrraakkcciiee  ttrrwwaanniiaa  wwaakkaaccjjii  SSttrraażż  MMiieejjsskkaa  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm,,  WWiieerrzzcchhoowwiiee,,  CCzzaapplliinnkkuu  oorraazz  KKaalliisszzuu  

PPoommoorrsskkiimm  oobbjjęęłłaa  sswwoojjąą  kkoonnttrroolląą  ddzziikkiiee  kkąąppiieelliisskkaa  ww  sszzcczzeeggóóllnnyymm  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  oossóóbb  nniieelleettnniicchh                          

ii  mmaałłoolleettnniicchh  mmooggąąccyycchh  pprrzzeebbyywwaaćć  nnaa  ttyymm  tteerreenniiee  bbeezz  ooppiieekkii  oossóóbb  ddoorroossłłyycchh..      

KKoommeennddaa  PPoowwiiaattoowwaa  PPSSPP  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm  oorrggaanniizzoowwaałłaa  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  GGuuddoowwoo                                                          

zz  ppoocczząąttkkiieemm  wwaakkaaccjjii  ppookkaazzyy  rraattoowwnniiccttwwaa  wwooddnneeggoo,,  kkttóórreeggoo  ggłłóówwnnyymm  cceelleemm  bbyyłłoo  uuttrrwwaalleenniiee                                          

ppoossiiaaddaanneejj  wwiieeddzzyy    zz  zzaakkrreessuu  kkwwaalliiffiikkoowwaanneejj  ppiieerrwwsszzeejj  ppoommooccyy,,  aa  ww  ssiieerrppnniiuu  jjeeddnnoossttkkii  oocchhrroonnyy                              

pprrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj  zzaabbeezzppiieecczzaałłyy  XXXX  OOggóóllnnooppoollsskkiiee  RReeggaattyy  oo  PPuucchhaarr  ZZiieemmii  ZZłłoocciieenniieecckkiieejj  ii  PPuucchhaarr    

SSttaarroossttyy  DDrraawwsskkiieeggoo..  

PPoowwiiaattoowwaa  SSttaaccjjaa  SSaanniittaarrnnii--EEppiiddeemmiioollooggiicczznnaa  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm  pprroowwaaddzziiłłaa  bbiieeżżąąccee  kkoonnttrroollee  

kkąąppiieelliisskk  oorraazz  mmiieejjsscc  wwyykkoorrzzyyssttyywwaannyycchh  ddoo  kkąąppiieellii..  SSkkoonnttrroolloowwaannoo  ssttaann  ssaanniittaarrnnyy  99  kkąąppiieelliisskk                                                          

ii  55  mmiieejjsscc  wwyykkoorrzzyyssttyywwaannyycchh  ddoo  kkąąppiieellii  oorraazz  iicchh  zzaapplleecczzaa  ssaanniittaarrnneeggoo  ii  jjaakkoośśćć  wwooddyy..  

NNiieepprraawwiiddłłoowwoośśccii  nniiee  ssttwwiieerrddzzoonnoo..  
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PPoowwiiaattoowwyy  IInnssppeekkttoorr  NNaaddzzoorruu  BBuuddoowwllaanneeggoo  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm  pprrzzeepprroowwaaddzziiłł  99  kkoonnttrroollii                                    

kkąąppiieelliisskk  ii  mmiieejjsscc  wwyykkoorrzzyyssttyywwaannyycchh  ddoo  kkąąppiieellii  ppoodd  wwzzggllęęddeemm  wwyymmooggóóww  bbuuddoowwllaannyycchh..  

NNiieepprraawwiiddłłoowwoośśccii  nniiee  ssttwwiieerrddzzoonnoo..  

WW  rraammaacchh  aakkccjjii  „„BBeezzppiieecczznniiee  nnaa  wwooddzziiee””  KKoommeennddaa  PPoowwiiaattoowwaa  PPoolliiccjjii  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm                                          

pprrzzeepprroowwaaddzziiłłaa  sszzeerreegg  ssppoottkkaańń  zz  ddzziieeććmmii  ii  mmłłooddzziieeżżąą  wwyyppoocczzyywwaajjąąccyymmii  nnaadd  nnaasszzyymmii  jjeezziioorraammii  ww  cceelluu  

pprrzzyyppoommnniieenniiaa  jjaakk  zzaacchhoowwyywwaaćć  ssiięę  nnaadd  wwooddąą,,  jjaakk  kkoorrzzyyssttaaćć  zz  sspprrzzęęttuu  ppłłyywwaajjąącceeggoo  bbyy  nniiee  nnaarraazziićć                                    

ssiięę  nnaa  nniieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  uuttrraattyy  żżyycciiaa  ii  zzddrroowwiiaa..  

    

  

WWnniioosseekk  

  

WW  cceelluu  zzaappeewwnniieenniiaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  nnaa  wwooddaacchh  ww  ookkrreessiiee  sseezzoonnuu  lleettnniieeggoo,,  zzwwłłaasszzcczzaa  nnaa  dduużżyycchh  

aakkwweennaacchh  wwooddnnyycchh  jjaakkiimmii  ssąą  jjeezziioorroo  DDrraawwsskkoo,,  LLuubbiiee  ii  SSiieecciinnoo,,  nnaalleeżżyy  uusspprraawwnniićć,,  pprrzzeezz  ssaammoorrzząąddyy  

ggmmiinnnnee  ii  ZZeessppóółł  PPaarrkkóóww  KKrraajjoobbrraazzoowwyycchh  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  ZZaacchhooddnniiooppoommoorrsskkiieeggoo  ww  SSzzcczzeecciinniiee                                                      

((nnaa  aakkwweennaacchh  wwooddnnyycchh  ww  oobbrręębbiiee  DDrraawwsskkiieeggoo  PPaarrkkuu  KKrraajjoobbrraazzoowweeggoo)),,  iissttnniieejjąąccyy  ssyysstteemm  rraattoowwnniicczzyy  

ooppaarrttyy  nnaa  ppoolliiccjjii,,  WWOOPPRR  ii  ssttrraażżyy  ppoożżaarrnneejj  rreeaalliizzuujjąąccyycchh  ddzziiaałłaanniiaa  zzaarróówwnnoo  oo  cchhaarraakktteerrzzee                                                          

pprreewweennccyyjjnnyymm  jjaakk  ii  rraattoowwnniicczzyymm..  PPoonnaaddttoo  ppooddmmiioottyy  ooddppoowwiieeddzziiaallnnee  zzaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  oossóóbb                                        

pprrzzeebbyywwaajjąąccyycchh  nnaa  oobbsszzaarraacchh  wwooddnnyycchh  wwiinnnnyy  ddookkoonnaaćć,,  wwyymmaaggaannyycchh  uussttaawwąą  zz  ddnniiaa  1188    ssiieerrppnniiaa              

22001111  rr..  oo  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwiiee  oossóóbb  pprrzzeebbyywwaajjąąccyycchh  nnaa  oobbsszzaarraacchh  wwooddnnyycchh,,  aannaalliizz  zzaaggrroożżeeńń  nnaa  ttyycchh                          

oobbsszzaarraacchh..  

33..  BBeezzppiieecczznnaa  zzaabbaawwaa  

  

KKoommeennddaa  PPoowwiiaattoowwaa  PPSSPP  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm  wwyyddaałłaa  33  ppoozzyyttyywwnnee  ooppiinniiee  ppoo  wwcczzeeśśnniieejjsszzyymm                                        

zzaappoozznnaanniiuu  ssiięę    zz  ddookkuummeennttaaccjjąą,,  ddoottyycczząąccąą  pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiaa  iimmpprreezzyy  mmaassoowweejj::  

  „„EEkkoo  --  JJaarrmmaarrkk  nnaadd  JJeezziioorreemm  OOggóórrkkoowwyymm””  ww  KKaalliisszzuu  PPoommoorrsskkiimm,,  

  „„IIVV  ŚŚwwiięęttoo  DDrraawwyy””  ww  ZZłłoocciieeńńccuu,,  

  „„MMuuzzyycczznnee  LLaattoo  --  DDnnii  DDrraawwsskkaa  PPoommoorrsskkiieeggoo””..  

PPooddcczzaass  cczzyynnnnoośśccii  kkoonnttrroollnnyycchh  ww  oobboozzaacchh  ppoodd  nnaammiioottaammii  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnoo  ppooggaaddaannkkęę                                                          

zz  uucczzeessttnniikkaammii  wwyyppoocczzyynnkkuu,,  ddoottyycczząąccyycchh  ssppoossoobbuu  zzaacchhoowwaanniiaa  nnaa  tteerreennaacchh  lleeśśnnyycchh,,  uużżyywwaanniiaa                                              

oottwwaarrtteeggoo  ooggnniiaa,,  zzaacchhoowwaanniiaa  nnaa  aakkwweennaacchh  wwooddnnyycchh  ii  kkąąppiieelliisskkaacchh,,  ppoossttęęppoowwaanniiaa  nnaa  wwyyppaaddeekk                                        

ppoożżaarruu..  OOggóółłeemm  ww  ppooggaaddaannkkaacchh  uucczzeessttnniicczzyyłłoo  ookkoołłoo  223322    ddzziieeccii..  
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PPoowwiiaattoowwaa  SSttaaccjjaa  SSaanniittaarrnnoo--EEppiiddeemmiioollooggiicczznnaa  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm  ww  rraammaacchh  pprroowwaaddzzoonnyycchh                                                          

ddzziiaałłaańń  ww  zzaakkrreessiiee  oośśwwiiaattyy  zzddrroowwoottnneejj  ii  pprroommooccjjęę  zzddrroowwiiaa  pprrzzeepprroowwaaddzziiłłaa  1133  ssppoottkkaańń                                                          

ddllaa  550000  uucczzeessttnniikkóóww  wwaakkaaccyyjjnneeggoo  ooddppoocczzyynnkkuu  oorraazz  pprrzzeekkaazzaałłaa  sszzeerreegg  mmaatteerriiaałłóóww  eedduukkaaccyyjjnnyycchh                                                          

ww  ffoorrmmiiee  uullootteekk,,  bbrroosszzuurr  ii  ppllaakkaattóóww  --  łłąącczznniiee  33  332288  sszztt..  

  

PPoowwiiaattoowwyy  IInnssppeekkttoorr  NNaaddzzoorruu  BBuuddoowwllaanneeggoo  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm  pprrzzeepprroowwaaddzziiłł  kkoonnttrroollee                                                          

4466  ppllaaccóóww  zzaabbaaww  ii  99  bbooiisskk  ssppoorrttoowwyycchh  ttyyppuu  „„OOrrlliikk””,,  ww  ttrraakkcciiee  kkttóórryycchh  nniiee  uujjaawwnniioonnoo  

nniieepprraawwiiddłłoowwoośśccii..  

  

PPooddcczzaass  ssppoottkkaańń  zz  oorrggaanniizzaattoorraammii  wwyyppoocczzyynnkkuu  lleettnniieeggoo    ii  wwyyppoocczzyywwaajjąąccąą  nnaadd    jjeezziioorraammii  mmłłooddzziieeżżąą  

ppoolliiccjjaannccii  KKoommeennddyy  PPoowwiiaattoowweejj  PPoolliiccjjii  ww  DDrraawwsskkuu  PPoommoorrsskkiimm  pprrzzyyppoommiinnaallii  jjaakk  nnaalleeżżyy  zzaacchhoowwyywwaaćć  

ssiięę  nnaadd  wwooddąą,,  jjaakk  kkoorrzzyyssttaaćć  zzee  sspprrzzęęttuu  ppłłyywwaajjąącceeggoo  bbyy  nniiee  nnaarraazziićć  ssiięę  nnaa  nniieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  uuttrraattyy  

zzddrroowwiiaa  aa  nnaawweett  żżyycciiaa..  PPoolliiccjjaannccii  iinnffoorrmmoowwaallii  rróówwnniieeżż  jjaakk  zzaabbeezzppiieecczzaaćć  sswwoojjee  mmiieenniiee  bbyy  uunniikknnąąćć    

kkrraaddzziieeżżyy..  ZZaarróówwnnoo  oorrggaanniizzaattoorroomm  wwyyppoocczzyynnkkuu  lleettnniieeggoo  jjaakk  ii  wwyyppoocczzyywwaajjąącceejj  mmłłooddzziieeżżyy  ppoolliiccjjaannccii  

rroozzddaallii  uulloottkkii  pprrzzeessttrrzzeeggaajjąąccee,,  iinnffoorrmmuujjąąccee  jjaakk  nniiee  ssttaaćć  ssiięę  ooffiiaarrąą  pprrzzeessttęęppssttwwaa  ii  ww  rraaddzziiee  kkłłooppoottóóww  

ggddzziiee  sszzuukkaaćć  ppoommooccyy..        

FFuunnkkccjjoonnaarriiuusszzee  PPoolliiccjjii  pprroowwaaddzziillii  ssyysstteemmaattyycczznnee  kkoonnttrroollee  mmiieejjsscc  ggrroommaaddzzeenniiaa  ssiięę  ddzziieeccii  ii  mmłłooddzziieeżżyy,,  

ttjj..  ppaarrkkóóww,,  kkąąppiieelliisskk,,  bbooiisskk  ii  śśwwiieettlliicc  oossiieeddlloowwyycchh,,  kkllaatteekk    sscchhooddoowwyycchh  ii  ppiiwwnniicc  ww  bbllookkaacchh                                              

mmiieesszzkkaallnnyycchh  ppoodd  kkąątteemm  uujjaawwnniiaanniiaa  nniieelleettnniicchh  zznnaajjdduujjąąccyycchh  ssiięę  ppoodd  wwppłłyywweemm  aallkkoohhoolluu..  WW  wwyynniikkuu  

ttyycchh  kkoonnttrroollii  uujjaawwnniioonnoo  77  nniieelleettnniicchh  ppoodd  wwppłłyywweemm  aallkkoohhoolluu,,  1133  uucciieecczzeekk  zz  ppllaaccóówweekk  ooppiieekkuuńńcczzoo--

wwyycchhoowwaawwcczzyycchh  ddllaa  nniieelleettnniicchh,,  55  cczzyynnóóww  kkaarraallnnyycchh  ppooppeełłnniioonnyycchh  pprrzzeezz  oossoobbyy  nniieelleettnniiee..    

  

WWnniioosseekk  ooggóóllnnyy..  

  

WWaakkaaccjjee  ww  rrookkuu  22001199  ww  ppoowwiieecciiee  ddrraawwsskkiimm  nnaalleeżżyy  uuzznnaaćć  zzaa  bbeezzppiieecczznnee  ppoommiimmoo  wwzzrroossttuu  wwyyppaaddkkóóww    

ddrrooggoowwyycchh,,  nniiee  ooddnnoottoowwaannoo  uuttoonniięęćć,,  nniiee  uujjaawwnniioonnoo  żżaaddnneeggoo  pprrzzyyppaaddkkuu  zzwwiiąązzaanneeggoo  zz  ddooppaallaacczzaammii  

oorraazz  nniiee  ssttwwiieerrddzzoonnoo  pprrzzyyppaaddkkóóww  wwyykkoorrzzyyssttyywwaanniiaa  ddzziieeccii  ddoo  żżeebbrraaccttwwaa..    WWaarrttoo  ppooddkkrreeśślliićć,,                                                      

iiżż    wwssppóóllnnyy  wwyyssiiłłeekk  ii  wwssppóółłddzziiaałłaanniiee  pprrooffiillaakkttyycczznnee  ii  pprreewweennccyyjjnnee  ssłłuużżbb,,  iinnssppeekkccjjii  ii  ssttrraażżyy  oorraazz  

ppooddmmiioottóóww  ooddppoowwiieeddzziiaallnnyycchh  zzaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  nnaa  tteerreenniiee  ppoowwiiaattuu  ppoozzyyttyywwnniiee  wwppłłyynnęęłłyy                                                          

nnaa  ppoocczzuucciiee      bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  oobbyywwaatteellii..    

  

  

                                                                                                                         
 


