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Drawsko Pomorskie, dn. 09.06. 2022 r. 

ZK.0022.2.2022.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 2021. 

 

          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”.  

         Istotą programu jest koordynacja wysiłku społecznego dla realizacji celu nadrzędnego, jakim jest 

poprawa bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Program buduje zintegrowany system 

bezpieczeństwa i zasad współpracy, jest formułą kompleksowego i zdecydowanego działania a jego 

celem jest ograniczenie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.  

Celem Programu jest:  

· stworzenie powiatowego systemu monitorowania planowania i koordynacji działań zakresie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

· ograniczenie przestępczości, 

· wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 

· prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenie skutków 

występujących niebezpieczeństw, 

· wykształcenie w społeczności lokalnej współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa, 

· działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie patologiom społecznym 

· takim jak alkoholizm, narkomania i używanie środków psychotropowych (dopalaczy)  

m.in. wśród dzieci i młodzieży, 

· wskazywanie szczególnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, 

· otoczenie opieką osób, rodzin i środowisk, które padły ofiarą przemocy, bądź znalazły się w 

sytuacji kryzysowej, 

· wspólne i skoordynowanie działanie Policji, inspekcji straży, szkół i placówek oświatowych 

oraz administracji powiatowej z innymi organizacjami i samorządami z terenu powiatu w 

zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, 

· stały monitoring tendencji zdarzeń przestępczych i innych zagrożeń mających wpływ na 

bezpieczeństwo obywateli i porządek w Powiecie, 
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· współdziałanie ze środkami masowego przekazu na rzecz kształtowania rzetelnej polityki    

informacyjnej w mediach promującej kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 Finansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań Programu odbywało się z budżetu Powiatu                    

kwotą 62 000 zł.: 

- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 25 000 zł - zakup samochodu, 

- remont elewacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Machlinach -15 000 zł 

- pokrycie kosztów prac remontowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu  

– 15 000 zł 

- zakup umundurowania bojowego i hełmów ochronnych dla członków jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Wierzchowie – 7.000 zł 

          Na czas zdalnego nauczania wszelkie zaplanowane działania odbywały się za pośrednictwem  

Librusa oraz Microsoft Teams. 

          W poniższych tabelach przedstawiono informacje, przekazane przez podmioty uczestniczące                               

w „Programie …” o zrealizowanych przez nie zamierzonych celów i przyjętych zadań w roku 2021, 

najbardziej istotnych dla poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie. 
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Na czas zdalnego nauczania wszelkie zaplanowane działania odbywały się za pośrednictwem Librusa oraz Microsoft Teams. 

 
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) rozbudowanie świadomości i wrażliwości na zachowania ryzykowne 
wpływające destrukcyjnie na problemy związane z przemocą  
w rodzinie, 

c) diagnoza znajomości norm i zasad społecznych, 

d) diagnoza niepowodzeń szkolnych. 

Zespół Szkół  
im. gen. Władysława Andersa 

w Złocieńcu. 

 
 
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                          
w Czaplinku. 

Zespół Szkół 
w Drawsku Pomorskim. 

Zespół Szkół                                
w Kaliszu Pomorskim. 

Zespół Szkół  
im. gen. Władysława Andersa 

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. 

 
1. Analiza dokumentacji wychowanek (diagnozy, opinie, orzeczenia, 

sprawozdania kuratorskie i wywiady środowiskowe). 
2. Przeprowadzanie własnej diagnozy (diagnoza psychologiczna, 

pedagogiczna, resocjalizacyjna). 
3. Analiza środowiska rodzinnego nieletnich. 
4. Rozmowy z wychowankami i ich rodzinami/ opiekunami prawnymi 

mające na celu ustalenie przyczyn umieszczenia nieletniej  
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. 

5. Urlopowanie wychowanek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
do domów rodzinnych/placówek opiekuńczo – wychowawczych – 
konfrontacja ze środowiskiem lokalnym, przeprowadzanie rozmów  
z wychowankami i ich opiekunami na temat przebiegu urlopowania  
i zachowań nieletnich w ich środowiskach życia, wdrażanie wniosków do 
dalszej pracy resocjalizacyjnej. 

 

 
Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy 
w Czaplinku 

 

 



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  

5 
 

 

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. Pedagogizacja uczniów w zakresie norm i zasad społecznie akceptowalnych 
w codziennym funkcjonowaniu na terenie szkoły i poza nią. 
 

Zespół Szkół  
im. gen. Władysława Andersa 

w Złocieńcu. 
Zespół Szkół 

w Drawsku Pomorskim. 
Zespół Szkół                           

w Kaliszu Pomorskim. 
Zespół Szkół w Czaplinku 

Powiatowe Centrum  
Kształcenia Zawodowego                                  

i Ustawicznego                    
w Drawsku Pomorskim 

1. Prowadzanie systematycznej współpracy z Policją obejmującej 
oddziaływania wychowawcze i prewencyjne, pogadanki i edukacja prawna 
w trakcie prowadzonych przesłuchań wychowanek MOW; 

2. Udział wychowanek MOW w spotkaniach z przedstawicielami Policji 
dotyczącym konsekwencji prawnych posiadania, palenia i obrotu 
substancjami psychoaktywnymi przez nieletnich oraz dokonywanych przez 
małoletnich czynów karalnych i wykroczeń i związanych z tym 
konsekwencji prawnych. 

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

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. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania 
środków psychoaktywnych. Sporządzone zostały procedury reagowania  
w sytuacji kryzysowych jak: 

- spożywanie alkoholu na terenie placówki lub przybycie  
do placówki pod wpływem alkoholu, 
- spożywanie substancji chemicznych innych niż alkohol w celu 
wprowadzenia się w stan odurzenia, 

2. Wszelkie naruszenia regulaminu odnotowywane jest w arkuszu 
diagnostyczno - obserwacyjnym wychowanki oraz zeszycie raportów.  

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

4. Zgłaszanie na policję lub do Prokuratury każdego przejawu naruszenia 
porządku publicznego i złamania prawa przez wychowanki MOW  
oraz podejrzenia dokonania przez nieletnie czynu karalnego.   

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 
w Kaliszu Pomorskim 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

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

1. Zadanie realizowane na bieżąco poprzez właściwą dyslokację 
 i zawiadamianie służby. 

Komenda Powiatowa Policji 

1. Utrzymanie zatrudnienia ochrony nocnej na terenie placówki, stałe 
monitorowanie placówki.  

2. Wychowanki MOW poza terenem placówki przebywają pod opieką 
wychowawców/ nauczycieli. Prowadzone są systematyczne pogadanki 
 i rozmowy z wychowankami na temat bezpiecznego poruszania się po 
drodze w czasie spacerów, wycieczek czy rajdów.  
Każdorazowo wychowanki zapoznają się i podpisują regulamin wycieczki.  

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

 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 

w Czaplinku 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Prowadzenie edukacji społecznej                    
w zakresie bezpieczeństwa dzieci                       
i młodzieży. 

1. Cykliczne spotkania wychowanek z wychowawcami, nauczycielami, 
psychologiem, pedagogiem podejmujące tematykę zagrożeń i sposobów  
im przeciwdziałania. Edukacja prawna wychowanek, zaznajamianie 
 ich z zapisami wydawanych postanowień sądowych, wyjaśnianie zapisów, 
systematyczne omawianie przebiegu procesu ich resocjalizacji, reagowanie 
na symptomy pogłębiania się demoralizacji nieletnich.   

2. Spotkania z Policją i Strażą Pożarną w ramach edukacji  
o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży.  

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

4. 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 oraz innych 
problemów zdrowia publicznego: 
a. STOP PALENIU – cykl spotkań profilaktycznych. 
b. HIV/AIDS – zajęcia profilaktyczne. 
c. Choroby cywilizacyjne – zajęcia edukacyjne 
d. Profilaktyka cukrzycy – pogadanka i zajęcia edukacyjne. 
e. Podejmowanie tematyki uzależnień na lekcjach wychowawczych. 
f. Spotkanie wychowanek MOW z przedstawicielami policji – dyskusja 

na temat substancji psychoaktywnych i zagrożeń, które wynikają z ich 
zażywania.   

5. Udział pracowników w szkoleniach we własnym zakresie 
(w związku z pandemią nie odbywały się rady pedagogiczne szkoleniowe). 

 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 

w Czaplinku 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Prowadzenie edukacji społecznej                    
w zakresie bezpieczeństwa dzieci                       
i młodzieży. 

1. Propagowanie wśród uczniów akcji „Szczepimy się”. 
2. III Konferencja pn: „Dobrostan psychospołeczny osób niepełnosprawnych 

 i ich rodzin” 
 

Starostwo Powiatowe 
Wydział Zdrowia i Spaw 

Społecznych 

1. Prowadzenie poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego dla rodziców  
i uczniów. 

2. Udostępnianie rodzicom i uczniom informacji na temat możliwości 
korzystania z pomocy specjalistycznej - terapeuta ds. uzależnień, 
psychoterapeuta, psychiatra. 

3. Zajęcia filmowe- projekcja filmów tematycznych związanych z przemocą 
agresją, po prelekcji dyskusja, omówienie poruszanych zagadnień przez 
pedagoga szkolnego. 

4. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (m.in. z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Drawsku Pomorskim) 

Zespół Szkół 
w Czaplinku 

 

1. Pedagogizacja rodziców przez wychowawców na zebraniach klasowych w 
temacie zagrożeń cyberprzestrzeni, uzależnienia od środków 
psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków (Wirtualna siec, realne zagrożenia-
zjawiska m. in.  Fomo, Flamingu, Hejt). 

2. Indywidualne porady psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów  
3. Udzielanie wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji problemowych, które mogą 

być przyczyna dysfunkcji w sytuacjach trudnych dla uczniów i rodziców. 

Zespół Szkół   
 im. gen. Władysława Andersa                          

w Złocieńcu. 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Prowadzenie edukacji społecznej  
w zakresie bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży. 

 
1. Realizowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i rodziców 

w formie zajęć indywidualnych oraz porad i rozmów wspierających 
prowadzonych na bieżąco w sytuacjach problemowych. 

2. Realizacja projektów profilaktyczno-edukacyjnych: 
- „Mądra szkoła czyta dzieciom”, „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych 

zagrożeniach”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Bieg po zdrowie”, 
„ARS, czyli jak dbać o miłość”, „Kino - szkoła”. 

 

Zespół Placówek Edukacyjno-
Terapeutycznych 

w Bobrowie 
 
 

 

 
Edukacja dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem udzielania 
pierwszej pomocy- działania wspólne ze stowarzyszeniem „Żarek”. 
 

Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej 

 

1. Kampania informacyjna dla rodziców i uczniów „Gdzie szukać pomocy” - 
pomoc, uzależnienia, współuzależnienia, zdrowie psychiczne 

2. Zajęcia i akcie profilaktyczne: „Bezpieczne korzystanie z Internetu”,” 
Cyberprzemoc”, „Biała wstążka”, „Światowy dzień godności”, 
„Szkodliwości palenia papierosów, ze szczególnym uwzględnieniem  
e-papierosów”. 

3. Akcja informacyjna „Reaguj na przemoc”, „Światowy dzień HIV/AIDS”. 
 
 

 

Zespół Szkół w Drawsku 
Pomorskim 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Realizowanie w szkołach programów 
profilaktycznych. 

1. Realizowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w zakresie 
profilaktyki i eliminowania zachowań aspołecznych. 

2. Udział wychowanek MOW w projekcie 19 dni przeciwko przemocy - 
kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu dzieci  
i młodzieży – odbył cykl warsztatów psychoedukacyjnych   na temat 
różnych obliczy przemocy. 

3. Organizacja w MOW „Tygodnia Życzliwości” jako alternatywy  
dla zachowań agresywnych i przemocowych. 

4. Udział wychowanek MOW w kampanii Biała Wstążka – stop przemocy 
wobec kobiet. 

5. Organizacja II edycji tygodnia Poszukiwaczy Przygód w MOW, zabawy i 
gry terenowe - jako sposób na integrację wychowanek i kształtowanie 
postawy zdrowego stylu życia. 

6. Realizacja przedsięwzięć Ministerstwa Edukacji Narodowej „Poznaj 
Polskę” -zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie oraz 
Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie 

7. Warsztaty edukacyjno-integracyjne „Rozmowy z koniem”, Stadnina Jazda 
Konna Czarne Małe „Borowianka” 

 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 
w Czaplinku. 
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Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

Realizowanie w szkołach programów 
profilaktycznych. 

1. Erasmus + (projekt dot. zdrowego odżywiania się) 
2. Realizacja autorskiego programu przeciwdziałaniu depresji 
3. Olimpiada profilaktyczna w celu zwiększenia świadomości dot. uzależnień 
4. Program profilaktyczny „ARS, czyli jak dbać o miłość” 

Zespół Szkół 
w Czaplinku 

 

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. 
6. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi działania 

wychowawcze i profilaktyczne w szkołach. 

Zespół Szkół   
 im. gen. Władysława Andersa                          

w Złocieńcu. 

1. Realizacja projektów profilaktyczno-edukacyjnych: 
- „Mądra szkoła czyta dzieciom”, „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych 

zagrożeniach”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Bieg po zdrowie”, 
„ARS, czyli jak dbać o miłość”, „Kino - szkoła” 

2. Realizacja projektu terapii zdrowotnej i profilaktycznej: hydroterapia, 
dogoterapia, hydroterapia, koncerty umuzykalniające. 

Zespół Placówek Edukacyjno-
Terapeutycznych 

w Bobrowie 
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Realizowanie w szkołach programów 
profilaktycznych. 

1. Państwowa Inspekcja Sanitarna koordynuje prowadzenie edukacji 
zdrowotnej wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych (4 zespoły szkół)  
w ramach krajowego  projektu KIK 68  SWISS  CONTRIBUTION pn.: 
„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu  
od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. 

2. Realizowane były ponadto projekty: 
a. program edukacyjny „Ars, czyli jak dbać o miłość” -szkolny 

program profilaktyczny i wychowawczy, 
b. program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych w tym 

nowych narkotyków dla uczniów szkół gimnazjalnych” 
Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” -skierowany do 
uczniów klas VI, VII, VIII. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna 

 
 

Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 



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  

14 
 

 
 
 
 
 

Zadania Sposób realizacji Podmioty realizujące 

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

 
1. Prowadzanie 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. 

 
Młodzieżowy  

Ośrodek Wychowawczy 
w Czaplinku 

1. Działalność grupy medycznej Rescue Team ZDR – edukacja medyczna  
i podniesienie wiedzy na temat pierwszej pomocy. 

 

 
Zespół Szkół 
w Czaplinku 
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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. Edukowanie uczniów z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
2. Przygotowanie grupy młodzieży do konkursu pt: „Wiedza na temat 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”. 
3. Działania w zakresie akcji „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne Ferie”  

w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie 
własne i innych. 

4. Program „Stop agresji”, „Program Ars” działania w ramach programu 
przeciwdziałania narkomanii 

Zespół Szkół 
im. gen. Władysława Andersa 

w Złocieńcu 

1. Akcje profilaktyczne, edukacyjne związane z bezpieczeństwem osób 
przebywających na akwenach wodnych podczas ferii. 

2. Akcje profilaktyczne, edukacyjne związane z bezpieczeństwem podczas 
korzystania ze sprzętów pływających w tym z łodzi w okresie wakacyjnym. 

WOPR Drużyna 
w Czaplinek 

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. 

W zakresie bezpieczeństwa prowadzona jest przez pion Oświaty Zdrowotnej  
i Promocji Zdrowia PSSE w Drawsku Pomorskim edukacja dzieci i młodzieży 
poprzez prowadzenie cyklicznych akcji nieprogramowych (działania 
informacyjno - edukacyjne w ramach współpracy Lokalnej Koalicji na rzecz 
bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na zorganizowanych turnusach 
wypoczynku zimowego i letniego oraz w miejscu zamieszkania). 
Akcje: Bezpieczne Ferie 2021, Bezpieczne Wakacje 2021, Dopalacze -
profilaktyka używania. 
Nie przeprowadzono działań w zakresie pierwszej pomocy (zalecenie w związku 
z Covid-19). 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna 
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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. 

Zabezpieczanie imprezy: Jarmark nad jez. Ogórkowym w Kaliszu Pomorskim-
jedyna impreza masowa w powiecie podczas trwania stanu epidemii w Polsce. 
 

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 

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 

Realizacja corocznych zaleceń Wojewody 
Zachodniopomorskiego w sprawie 
organizacji działań na rzecz 
bezpieczeństwa w okresie wakacji i ferii 

Zadania realizowane były w ubiegłym roku na bieżąco ze względu na nowe 
Rozporządzenie Rady Ministrów dot. ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 

Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna  
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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 

Straż Miejska  
w Drawsku Pomorskim 

Staż Miejska  
w Kaliszu Pomorskim 

Straż Miejska w Czaplinku 

Straż Miejska w Złocieńcu 

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

Prowadzenie akcji znakowania przedmiotów wartościowych i innego mienia 
ruchomego. 

 
Komenda Powiatowa Policji 

Staż Miejska  
w Kaliszu Pomorskim 

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

Zadanie realizowane na bieżąco, otrzymywanie informacji od społeczności 
lokalnej.  

Komenda Powiatowa Policji 
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Zadania 
 

Sposób realizacji 
 

Podmioty realizujące 
 

Stosowanie rozwiązań zwiększających 
bezpieczeństwo przestrzeni publicznej 
poprzez: 
a) stosowanie tzw. bezpiecznej 
architektury, oświetlenia i oznakowania 
informacyjnego 

Kontrola obiektów, placów zabaw, boisk, kąpielisk (w ramach Akcji: 
Bezpieczne Wakacje 2021, Bezpieczne Ferie 2021) 
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

Doświetlenie przejść dla pieszych ul. 5-Marca i ul. Chopina w Złocieńcu oraz 
na ul. Dworcowej w Drawsku Pomorski 

Zarząd Dróg Powiatowych 
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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). 

1. 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. 

2. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 25 000 zł  
z przeznaczeniem dla Ogniwa Ruchu Drogowego  
na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu dla zwiększenia 
aktywności kontroli drogowych. 
 

Komenda Powiatowa Policji 

Poprawa stanu technicznego                                     
i oznakowania dróg  
w powiecie drawskim. 
 

1. Bieżąca modernizacja stanów nawierzchni dróg, chodników i przejść  
dla pieszych. W 2021 roku:  
 przebudowa kanalizacji deszczowej, chodników oraz nawierzchni  

w miejscowości Stara Korytnica i na ul. Kamiennej w Czaplinku,  
 przebudowa chodnika w miejscowości Dołgie, 

 remont chodnika i nawierzchni drogi ul. Sikorskiego w Drawsku 
Pomorskim, 

 

Zarząd Dróg Powiatowych 
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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. 

 
Pomoc finansowa w wysokości 37 000 zł., polegała na dofinansowaniu 
inwestycji przeprowadzenia remontów pomieszczeń i elewacji 
budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie: 

- remont elewacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Machlinach -15 000 zł, 

- pokrycie kosztów prac remontowych w strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Złocieńcu – 15 000 zł, 

- zakup umundurowania bojowego i hełmów ochronnych 
dla członków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Wierzchowie – 7.000 zł 

 
 

Starostwo Powiatowe 



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  

22 
 

 
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 2021 przedstawiono poniżej. 

 
A. INFORMACJA Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE „BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2021”. 

1. Bezpieczeństwo na drogach: 

Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim w ramach  prowadzonych działań:  

· przekazała informację o kontrolach kierowców pod kątem przestrzegania przepisów                          

ruchu drogowego; 

· w trakcie służby zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie na terenie  powiatu  obostrzeń  

i ograniczeń dot. ilości przewożonych osób transportem publicznym w związku z stanem 

epidemii; 

· na bieżąco prowadzone były przez Policję kampanie medialne (m.in. ”Bezpieczny pasażer-Pasy”, 

„Niechronieni”, „Bezpieczna droga do celu”), przypominające o korzystaniu z pasów 

bezpieczeństwa podczas jazdy oraz promujące bezpieczne zachowanie; 

· eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników, kontrolowano stan techniczny pojazdów, 

którymi przewożone są dzieci, (w okresie ferii doszło do 7 kolizji drogowych, ukarano mandatem 

42 osoby,  pouczono 53 osoby, zatrzymano 11 dowodów rejestracyjnych, nie było wypadków oraz 

ofiar śmiertelnych). 

· 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. 

 
2. Bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku zimowego  

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim sprawowała nadzór nad 

bezpiecznymi warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem sanitarno-higienicznym  

w tym wyjątkowo trudnym okresie. W trakcie przeprowadzanych kontroli,  oceniane były warunki 

pobytu dzieci i młodzieży dotyczące m.in: stanu czystości pomieszczeń; dostępu do środków 

utrzymania higieny osobistej (ciepłej wody, mydła, ręczników); sposobu zapewnienia opieki 

medycznej; stanu sanitarnego bloku żywienia, warunków przechowywania żywności, jej jakości 

zdrowotnej; stanu czystości terenu wokół miejsca, w którym zorganizowany był wypoczynek jak 

również dostosowanie się organizatorów do opublikowanych wytycznych MEiN, MZ i GIS  

dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. 
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Nadal organizacja wypoczynku musiała odbywać się w oparciu o wzmożony reżim sanitarny. Z tego 

powodu najprawdopodobniej wielu organizatorów nie podjęło się organizacji wypoczynku w formie 

wyjazdowej.   

Zgłoszono 2 turnusy jako wypoczynek w obiekcie hotelowym – łącznie 93 osób oraz 1 turnus 

zgłoszony jako wypoczynek w miejscu zamieszkania - 42 osób. We wszystkich skontrolowanych 

obiektach zapewniono uczestnikom właściwe warunki sanitarno–higieniczne. Nie stwierdzono 

uchybień również w zakresie sanitarno-technicznym. Wszyscy skontrolowani organizatorzy 

dostosowali się do wytycznych związanych z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19 podczas 

wypoczynku. 

W okresie ferii zimowych na terenie powiatu nie odnotowano placówek „dzikich” niezgłoszonych  

do elektronicznej bazy wypoczynku, nie wystawiono mandatu za stwierdzone nieprawidłowości  

w zakresie wydawania posiłków związanych z wypoczynkiem. W okresie ferii zimowych  

do Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie zgłoszono interwencji związanej z wypoczynkiem dzieci  

i młodzieży. W placówkach wypoczynku i rekreacji podczas wypoczynku w sezonie zimowym 

 w 2022 r. nie wystąpiło ognisko chorób przenoszonych drogą pokarmową.  

Część placówek na terenie powiatu zorganizowało wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży  

w formie „drzwi otwartych”.  Zajęcia odbywały się w ośrodkach kultury w pracowniach: 

artystycznych, plastycznych i tanecznych, bibliotekach oraz w świetlicach wiejskich. Odbywały się 

liczne spektakle teatralne, seanse filmowe. W związku z rosnąca liczbą zachorowań na COVID-19 

sytuacja związana z organizacja wypoczynku przez dłuższy czas była niepewna. Organizatorzy 

wypoczynku musieli dostosować się do wydanych przez MEiN, MZ i GIS wytycznych związanych  

z ich organizacją. W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Drawsku Pomorskim nie prowadzała czynności kontrolnych w/w obiektach. 

 

3. Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania 

 

Funkcjonariusze Policji, Straży Gminnej (Miejskiej) w okresie ferii zimowych patrolowali tereny 

przystanku PKS, PKP akweny wodne a także parki miejskie. Nadzorowano i egzekwowano 

obowiązujące ograniczenia, rozdawano maseczki. 

Nie odnotowano negatywnych zachowań, w których uczestniczyłaby młodzież szkolna. 

Ponadto: w okresie ferii ujawniono 5 ucieczek nieletnich z placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Łącznie w ramach działań pod hasłem” Bezpieczne ferie zimowe 2021” policjanci powiatu 

drawskiego pełnili 341 służb, w tym 86 pełnionych było przez dzielnicowych. 

W trakcie tegorocznych ferii zimowych nie odnotowano zjawisk żebractwa czy przynależność 

nieletnich do grup subkulturowych.      
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Wniosek:  

W okresie zimy oraz ferii zimowych 2021/2022 podejmowane działania z uwagi na panującą 

pandemię nie wymagały tak dużego zaangażowania jak w poprzednich latach. Przy właściwie 

prowadzonych działaniach profilaktycznych Policji oraz innych powiatowych służb inspekcji  

do promowania bezpiecznego wypoczynku, zachowaniu ostrożności oraz rozwagi przez dzieci  

i młodzież, w okresie zimy oraz ferii zimowych na terenie powiatu drawskiego nie odnotowano 

żadnych niebezpiecznych zdarzeń i wypadków (także w placówkach, w których były organizowane 

zajęcia w formie „drzwi otwartych” dla dzieci i młodzieży). 

 
B. INFORMACJA Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE „BEZPIECZNE WAKACJE 2021” 

 

Stan przygotowań do okresu wakacyjnego w powiecie drawskim pod względem zapewnienia 

bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa został przedstawiony w dniu  28 maja br. na 

sesji Rady Powiatu Drawskiego, na której określono zadania powiatowych służb, inspekcji  

i straży w tym zakresie. 

Ponadto w tym samym miesiącu  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  dokonała 

oceny występujących i potencjalnych zagrożeń dla osób przebywających nad wodą w powiecie 

drawskim, oceny stanu technicznego dróg publicznych w aspekcie przygotowań do wzmożonego 

ruchu drogowego w okresie letnim oraz przedstawiono planowane działania na akwenach 

wodnych zgodnych z nowymi zasadami i ograniczeniami  w czasie epidemii. 

Kontrolą sanitarną objęto 54 (spośród 121 zgłoszonych do Kuratorium Oświaty) turnusów 

wypoczynku dzieci i młodzieży. W skontrolowanych turnusach wypoczywało łącznie  

2299 uczestników (w porównaniu do poprzedniego roku pomimo ogłoszonego  stanu epidemii  

w Polsce liczba uczestników wzrosła dwukrotnie).  Stan sanitarno - techniczny obiektów  

nie wpłynął negatywnie na warunki i bezpieczeństwo uczestników wypoczynku w okresie 

wakacji. Jakość świadczonych usług z roku na rok ulega poprawie, obiekty są remontowane  

i modernizowane, co przyczynia się do podnoszenia standardów. W związku z powyższym 

przeprowadzono jedną kontrolę sanitarną obiektu na terenie powiatu po zgłoszeniu 

interwencyjnym, które okazało się bezzasadne. 

W czasie trwania  wakacji odnotowano 54 kolizje drogowe,  5 wypadków  drogowych, w wyniku 

których 5 osób zostało rannych, odnotowano 2 ofiary śmiertelne (w okresie wakacji w 2019 r. 

- 10 wypadków, 12 osób rannych, 5 ofiar śmiertelnych w okresie wakacji w 2020 r.  

- 6 wypadków, 6 osób rannych, 1 ofiara śmiertelna). 

 

I. Bezpieczeństwo na drogach oraz w środkach komunikacji publicznej w tym kolejowej                             

oraz autobusowej. 
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1. Bezpieczeństwo na drogach. 

Komenda Powiatowa Policji w Drawsko Pomorskim regularnie prowadziła działania kontrolne                       

na drogach powiatu, w tym kontrole autokarów, którymi przewożone były dzieci i młodzież.                                

W sumie w okresie trwania wakacji policjanci zatrzymali 6 nietrzeźwych kierujących pojazdami              

mechanicznymi, 15 osób pozbawiono prawa jazdy, zatrzymano 10 osób bez uprawnień do kierowania 

pojazdami mechanicznymi, odebrano 88 dowodów rejestracyjnych, których pojazdy nie spełniały 

wymogów bezpieczeństwa. 

 

Wniosek. 

Prowadzone systematycznie działania na drogach powiatu zwiększają poprawę bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym na co wskazują dane z lat poprzednich. Odnotowujemy na naszym terenie 

tendencje spadkową w ilości wypadków. Jednakże wzrasta liczba osób poruszających się bez 

uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, dlatego jak w poprzednich latach w okresie 

wakacji należy zwiększyć liczbę patroli Policji na drogach krajowych nr 10 i 20 oraz wojewódzkich 

 nr 163, 150 i 175 zwłaszcza w weekend, po których odbywa się ruch tranzytowy nie tylko  

z ościennych powiatów.  

 

2. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim przeprowadziła 6 kontroli                   

sanitarno-higienicznych dworców kolejowych i dworców autobusowych. Stan oraz bieżąca czystość 

środków transportu  będących pod nadzorem PPIS w Drawsku Pomorskim nie budził zastrzeżeń. 

Nie wydano ani jednej decyzji na poprawę stanu sanitarno- technicznego oraz nie nakładano 

mandatów karnych. 

 

II. Bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku. 

 
1. Bezpieczna kwatera. 
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim przeprowadziła                             

7 kontroli, podczas których skontrolowano 7 obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym :  

· domy wczasowe i pensjonaty: 3 

· obiekty użyteczności publicznej: 1 

· obozy pod namiotami na terenach leśnych: 1 

· hotele i motele: 2 

sprawdzając stan techniczny obiektów oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. 
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Podczas tych czynności stwierdzono ogółem 24 nieprawidłowości (w roku 2020:  

8 niesprawiedliwości), które zostały usunięte przez właścicieli i zarządców przed rozpoczęciem  

wypoczynku.  Na potrzeby organizatorów  wypoczynku wydano łącznie 6 opinii pozytywnych, 

1 negatywną, która  dotyczyła  spełnienia wymogów przepisy przeciwpożarowe w przedmiotowych  

obiektach.  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim przeprowadziła kontrolę stanu 

sanitarnego w 54 obiektach świadczących usługi noclegowe: w hotelach, pensjonatach, ośrodkach 

wczasowych, kempingach oraz 1 kontrolę w miejscu zamieszkania (półkolonii). Podczas czynności 

kontrolnych przeprowadzanych wobec organizatorów szczególną uwagę zawracano na wdrożenie  

i przestrzeganie wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszyscy skontrolowani organizatorzy dostosowali się do 

wytycznych, jedynie w kilku przypadkach wskazano posiadanie dokumentu poświadczającego szybki 

kontakt z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem (organizatorzy posiadali swoje środki 

transportu oraz dane teleadresowe do pobliskiej przychodni). W każdym skontrolowanym obiekcie 

zachowany był wzmożony reżim sanitarny. 

 

Ponadto:  

W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie całego kraju w okresie wypoczynku letniego 

odnotowano 23 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2  wywołujące chorobę Covid-19. 

Zachorowania dotyczyły 12 mężczyzn oraz 11 kobiet. Najmłodszy przypadek zachorowania dotyczy 

 13 – letniego dziecka. W 8 przypadkach osoby zostały objęte hospitalizacją, natomiast pozostałe 

osoby zostały objęte izolacją w warunkach domowych. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w przypadku kontaktu osoby z pacjentem, u którego 

zostało potwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2 po przeprowadzeniu dochodzenia 

epidemiologicznego i dokonaniu oceny ryzyka w zakresie charakteru styczności (bezpośredniej lub 

pośredniej), która niesie zagrożenie przeniesienia zakażenia podejmował decyzje poddania tych osób 

kwarantannie. Objęto kwarantanną 6 osób. 

 

Wniosek 

W związku z trwającą epidemią, w dalszym ciągu prowadzone kontrole obejmowały przestrzeganie 

reżimu sanitarnego, w tym w szczególności zachowanie dystansu społecznego, zapewnienie środków 

dezynfekcyjnych oraz noszenie maseczek w miejscach gdzie istnieje taki obowiązek. 
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2. Bezpieczna woda 

 

Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim przeprowadzała systematycznie działania                        

prewencyjne na obszarach akwenów wodnych, podczas których przeprowadzono 68 kontroli miejsc 

przebywania turystów, w tym 166 kontroli kąpielisk strzeżonych i niestrzeżonych, 11 ośrodków 

wczasowo – wypoczynkowych.  

 

W trakcie trwania wakacji Straż Miejska w Drawsku Pomorskim, Wierzchowie, Czaplinku oraz 

Kaliszu Pomorskim objęła swoją kontrolą wszystkie okazjonalne miejsca wyznaczone do kąpieli 

(niestrzeżone) w szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich  i małoletnich mogących przebywać na 

tym terenie bez opieki osób dorosłych. Na terenie gminy Drawsko Pomorskie wystawiono  

33 mandaty oraz sporządzono 3 wnioski o ukaranie do Sadu Rejonowego za spożywanie alkoholu  

w miejscach objętych zakazem zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim podczas imprezy 

„Muzyczny plażink” nad j.Okra oraz w miejscowości Żabinek nad j. Busko zorganizowała dla 

przebywających nad wodą pokazy ratownictwa wodnego, połączone z prowadzeniem nauki udzielania 

pierwszej pomocy, omawiano najczęstsze przyczyny utonięć oraz skutki nieodpowiedniego 

zachowania nad wodą. Ogółem uczestniczyło około 300 dzieci.  

 

Powiatowa Stacja Sanitarni-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim prowadziła bieżące kontrole 

kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Skontrolowano stan sanitarny 9 kąpielisk                             

i 1 miejsce wykorzystywanych do kąpieli oraz ich zaplecza sanitarnego i jakość wody. Podczas 

kontroli kąpielisk oceniano stan sanitarno-higieniczny, dostępne wyposażenie oraz oznakowanie  

kąpielisk zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji 

oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. W trakcie 

tych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto podczas kontroli kąpielisk dokonywano 

wizualnej oceny jakości wody w zakresie obecności zakwitu sinic, ale również innych zanieczyszczeń 

i odpadów takich jak materiały smoliste.  

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim przeprowadził 6 kontroli                  

kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli pod względem wymogów budowlanych. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

W ramach akcji „Bezpiecznie na wodzie” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”,  
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Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim przeprowadziła spotkania z dziećmi i młodzieżą 

wypoczywającymi nad naszymi jeziorami w celu przypomnienia jak zachowywać się nad wodą, 

jak korzystać z sprzętu pływającego by nie narazić  się na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. 

W trakcie spotkań rozdawane były odblaski oraz ulotki  informacyjne dot. bezpiecznego zachowania 

się nad wodą.   

 

Wniosek 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży 

przeprowadzone były  akcje edukacyjno – informacyjne, podczas których były poruszane zagadnienia 

związane z bezpiecznym zachowaniem się w czasie wypoczynku nad akwenami wodnymi   

oraz zasady higieny. W dalszym ciągu należy usprawnić, przez samorządy gminne i Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie  (na akwenach wodnych   

w obrębie Drawskiego Parku Krajobrazowego),  istniejący system ratowniczy oparty na policji, 

WOPR  i straży pożarnej realizujących działania zarówno o charakterze  prewencyjnym jak  

i ratowniczym. Ponadto podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo osób  przebywających na 

obszarach wodnych winny dokonać, wymaganych ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych, analiz zagrożeń na tych  obszarach. 

 

3. Bezpieczna zabawa 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży  Pożarnej  w Drawsku Pomorskim wydała 1 pozytywną 

opinię po wcześniejszym zapoznaniu się  z dokumentacją, dotyczącą przeprowadzenia imprezy 

masowej: „Jarmark nad  Jeziorem Ogórkowym” w Kaliszu Pomorskim, a także brano udział w jej 

zabezpieczaniu. 

Podczas czynności kontrolnych w obozach pod namiotami przeprowadzono 1 pogadankę                                   

z uczestnikami wypoczynku, dotyczących sposobu zachowania na terenach leśnych, używania                       

otwartego ognia, zachowania na akwenach wodnych i kąpieliskach, postępowania na wypadek                    

pożaru. Ogółem w pogadankach uczestniczyło około 40 osób.  

 

W ramach współpracy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim  

z Powiatową Komendą Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży  Pożarnej  podczas 

37 wizytacji przeprowadzanych w obiektach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży 

i prowadzonych narad z organizatorami wypoczynku i właścicielami obiektów udzielono 37 

instruktaży dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji – 49 osób kadry; łącznie w naradach 

uczestniczyło 141 osób (37 narad). Podczas 24 spotkań bezpośrednich z uczestnikami wypoczynku 

(dzieci i młodzież wypoczywające na turnusach letniego wypoczynku oraz ich opiekunowie) 

omówiono działania własne profilaktyczne w zakresie minimalizowania zagrożenia zakażeniem 
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koronawirusem, także odnośnie chorób, nałogów (szczególnie używania „dopalaczy”) i zagrożeń ze 

strony kleszczy, dzikich zwierząt oraz  in. zagrożeń biologicznych (np. roślina barszcz Sosnowskiego) 

– 1 054 osób: 928 osób w wieku 6 - 18 lat i 126 osób dorosłych - opiekunowie, wychowawcy, trenerzy 

(24 prelekcje). Przeprowadzono 42 dystrybucje materiałów informacyjno – edukacyjnych dla 

właścicieli obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kierowników i opiekunów na turnusach 

letniego wypoczynku – łącznie 1998 szt. broszur, plakatów i ulotek. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim przeprowadził kontrole                             

45 placów zabaw i 9 boisk sportowych typu „Orlik”, w trakcie których ujawniono nie liczne usterki  

które zostały usunięte. 

 

Funkcjonariusze Policji prowadzili systematyczne kontrole miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, 

tj. parków, kąpielisk, boisk i świetlic osiedlowych, klatek  schodowych i piwnic w blokach 

mieszkalnych pod kątem ujawniania nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu. W wyniku 

tych kontroli ujawniono jednego nieletniego pod wpływem alkoholu, 21 ucieczek z placówek 

opiekuńczo-wychowawczych dla nieletnich, 6 czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie.  

W trakcie wakacji na terenie powiatu ujawniono 15 przestępstw związanych  z cyberprzestępczością.  

Zdarzenia  związane z żebractwem i dopalaczami w okresie wakacji 2021 nie zarejestrowano. 

 

 

Wniosek ogólny. 

W okresie sezonu letniego misją wszystkich  inspekcji, jednostek  i straży na terenie powiatu 

drawskiego było utrzymanie bezpieczeństwa każdego obywatela. Było to możliwe dzięki 

identyfikowalności i szacowaniu zagrożeń oraz nadzorowi i kontroli. W trosce o zapewnienie 

właściwych warunków sanitarno-higienicznych w nadzorowanych obiektach, służących zapobieganiu 

zagrożeniom, a także zachowaniu i umacnianiu zdrowia społeczeństwa. Istotnym elementem naszej 

działalności w tym okresie była edukacja zdrowotna. 

Pomimo epidemii i  zagrożenia z nią związanego ogólny poziom bezpieczeństwa i porządku podczas 

wakacji 2021 na terenie powiatu drawskiego należy uznać za bezpieczny. Świadczy o tym spadek 

wypadków drogowych,  nie ujawniono żadnego przypadku związanego z dopalaczami oraz nie 

stwierdzono przypadków wykorzystywania dzieci  do żebractwa.  Warto podkreślać, iż  wspólny 

wysiłek i współdziałanie profilaktyczne i prewencyjne służb, inspekcji i straży oraz podmiotów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu pozytywnie wpływają na poczucie  

bezpieczeństwa obywateli. 

 

 


