
 

 

Historia  Służb Sanitarnych w Polsce zaczyna się w roku 1918.               
Z powodu tragicznej sytuacji w powojennej Europie i szalejącym epidemiom 
powstaje w kraju Państwowy Centralny Zakład Epidemiologii. Jego zadaniem 
było opracowywanie metod zwalczających i zapobiegających chorobom wśród 
ludzi. Z czasem przekształcono go w Państwowy Zakład Higieny, który pełnił 
również funkcję badawczą. Dużym wsparciem były również Kolumny 
Transportu. Dopiero 14 sierpnia 1954 roku na mocy dekretu z dnia 14 sierpnia 
powstała Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

Historia  Służb Sanitarnych  na terenie powiatu nowodworskiego 
zaczyna się właśnie od 1954 roku. Zadania powstałej Instytucji to:  
zapobieganie, profilaktyka oraz zwalczaniem chorób, a także popularyzacja 
prawidłowych zasad higieny. Przez kilka lat instytucja zmieniała swoją siedzibę. 
Zmieniali się również Powiatowi Inspektorzy Kolejni Państwowi Powiatowi 
Inspektorzy Sanitarni w minionych latach to: lek. med. Stanisław Gołota, lek. 
med. Zygmunt  Pryszmont, dr n. wet. Maria Konarska,  lek. med. Zdzisław 
Piotrowski, lek. stom. Barbara Piróg,  lek. med. Kazimierz Bartnik,  lek. med. 
Romuald Bednarski, aktualnie lek. med. Andrzej Kudelski. 

Lata współczesne to inny obraz instytucji. Wejście do Unii Europejskiej 
postawiło przed służbą sanitarną  nowe zadania. Patrząc na 100- letnia 
tradycję  to przede wszystkim czas służby polskiemu społeczeństwu. Ten okres 
udowodnił, że zawsze największą wartością  są ludzie. To pracownicy poprzez 
swoje    zaangażowanie  i doświadczenie  czuwają     nad    bezpieczeństwem    i 
zdrowiem mieszkańców przez 24 godziny na dobę . Dzięki ich oddaniu stan 
sanitarno-higieniczny w powiecie uległ poprawie. Wzrosła świadomość ludzi w 
zakresie higieny, zdrowego odżywania, sposobów zapobiegania chorobom. 
Wzrosła  odpowiedzialność za swoje zdrowie i swoich bliskich. 
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Dawna siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej  w Nowym  Dworze Mazowieckiem 
przy ulicy Przejazd 9 w roku 1998r. Na zdjęciu jeden z 

pracowników Inspekcji. 

 

 



 

 

Byli pracownicy Inspekcji  w latach 2004-2018 



Prezentacja wybranych szkoleń realizowanych w 
latach 2010-2019. 

 

 

 

 

 Szkolenie organizowane dla dyrektorów placówek 
wychowania przedszkolnego dotyczące profilaktyki palenia 
tytoniu, pt. „Czyste powietrze wokół nas”. 

 

 



 

 

 

   Szkolenie organizowane we współpracy z Adwentystami 
Dnia Siódmego, dotyczące szkodliwości palenia tytoniu. 
Odbiorcami szkolenia byli lokalni liderzy: media, policja, straż 
miejska, parafie, placówki k-o.  

Adwentyści Dnia  Siódmego organizowali również dla chętnych 
mieszkańców powiatu  nowodworskiego , „Kursy rzucenia 
palenia”. Skorzystało z nich kilkadziesiąt osób.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Szkolenie dla intendentek szkolnych.  



 

 

 

 Konkurs w ramach programu edukacyjnego dla dzieci ze szkół 
podstawowych pt. „Trzymaj Formę”, realizowanego przy 
współpracy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Agencji 
Rynku Rolnego i Instytutu Medycyny Wsi. 

 

 



  



Profilaktyka HIV/AIDS 

    W dniu 11 grudnia 2013 r. z inicjatywy Państwowego Powiatowego 
Inspektora  Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim przy 
współpracy Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie 
młodzieży szkół  ponad gimnazjalnych  z  p. Moniką Raj  - edukatorem 
z Fundacji Edukacji Społecznej w Warszawie. Tematem spotkania była 
profilaktyka HIV/AIDS i obchodzony niedawno Światowy Dzień AIDS. 

 

Głównym celem spotkania było przekazanie treści, które uświadomią 
młodzieży niebezpieczeństwa wypływające ze zbyt beztroskich 
zachowań seksualnych w obliczu zarażenia wirusem HIV,  pogłębią 
wiedzę, skłonią do refleksji nad własnym postępowaniem. Młodzież z 
dużym zainteresowaniem przyjmowała wiedzę, która w przyszłości 
pozwoli im uniknąć komplikacji wynikających z jej braku. Działanie 
zostało sfinansowane ze środków starostwa powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 



 

 

 

    Od wielu lat inspekcja organizuje „Festiwale piosenki  
o zdrowiu”,  w których uczestniczą przedszkolaki oraz 
uczniowie szkół podstawowych. W jury zasiadają znani 
aktorzy, a za swoją pracę często traktują  charytatywnie. 

  



 

   Wartością dodaną do profilaktyki palenia tytoniu były liczne 
happeningi uliczne w których uczestniczyła młodzież ze szkół 
podstawowych i średnich przy dużym zaangażowaniu 
nauczycieli. W organizacji imprez pomagały liczne instytucje  
tj. policja, straż pożarna , wojsko. Bez ich pomocy nie było by 
możliwe aby zrealizować zaplanowany scenariusz z 
wykorzystaniem licznych atrakcji np. wybuchy , ogniska  do 
których wrzucane były  ostatnie paczki papierosów. 



 

     Młodzież szkół średnich oraz  żołnierze bawili się na licznych 
koncertach z okazji Światowego Dnia AIDS,  w tym przypadku 
jest to koncert jazzowy. Często uczestniczyli w nich 
profesjonalni artyści np. Jan Ptaszyn-Wróblewski.  Każdy z 
uczestników imprezy otrzymywał materiały edukacyjne w 
postaci ulotek, składanek. Współpracowano z licznymi 
placówkami kulturalno-oświatowymi, w ramach użyczania sal. 

 

 

 



 

 

    Odbywały się również koncerty  na których 
wykonawcami była zdolna młodzież.  Na taką działalność  
środki przeznaczały samorządy. Edukacja była 
prowadzona poprzez rozdawnictwo materiałów 
edukacyjnych, krótkich refleksji przedstawianych przez 
prowadzącego lub pracownika Inspekcji. Korzystano ze 
zdolności miejscowej pisarki, która w swojej twórczości  
omawiała brak tolerancji i zrozumienia chorego 
człowieka. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy współpracy Dyrekcji  Kampinowskiego Parku 
Narodowego organizowane były „Wystawy grzybów”. 

Adresowano je do mieszkańców powiatu ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wystawy cieszyły się  

dużą frekwencją.  



 

 

 

 

      Wystawę odwiedzali i doceniali przedstawiciele  
jednostek nadrzędnych  m.in. MinisterstwaZdrowia i  
Opieki społecznej 



 

 

 

       W Pałacu Prezydenckim podczas odbioru nagród od 
ówczesnego Głównego Inspektora Sanitarnego dla 

pracowników inspekcji za duże zaangażowanie w profilaktyce 
raka piersi. 

 



 

 

 

Aktualna siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy 

ulicy Chemików 6,  Na zdjęciu pracownicy Stacji, rok 
2019r.  

 
 

 
 



DZIEŃ OTWARTY 
15.10.2019 ROK 

 
DZISIAJ WŁAŚNIE DZIEŃ OTWARTY 

I TO WCALE  NIE SĄ ŻARTY 

TŁUM GROMADZI SIĘ PRZY  SCHODACH 

ABY SŁUCHAĆ O PRZYGODACH 

JAK POWSTAŁA NASZA STACJA ? 

CZY POTRZEBNA JEST OWACJA ? 

JAK CHRONIMY SPOŁECZEŃSTWO ? 

CO TO ZNACZY BEZPIECZENSTWO ? 

CZY WIRUSY SKACZĄ  WSZĘDZIE ? 

I CZY EPIDEMIA BĘDZIE? 

A SZCZEPIENIE ? CZY POMOŻE? 

O TO WOJNA JEST NA NOŻE 

 ABY  DZIECI BYŁY ZDROWE  

MAŁY ZASTRZYK  I GOTOWE 

A  DOROSŁYM BY SIĘ CHCIAŁO 

ABY ZDROWE BYŁO CIAŁO? 

BO  NAŁOGI ! WAŻNA SPRAWA! 

LECZ  TO GŁOWA JEST CIEKAWA 

GDY ZAŚ ZDROWIE MASZ  CZŁOWIEKU 

                            BĄDŻ WESOŁY W KAŻDYM WIEKU !                     AJ 



  



 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Stoisko    pomiaru    ciśnienia   tętniczego dla  mieszkańców 
miasta. Ponadto można było otrzymać materiały edukacyjne  o 
tematyce profilaktyki jaskry i  chorób nowotworowych. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Na zdjęciu  uczniowie klasy licealnej podczas zajęć w sali 
metodycznej Stacji. Pracownik pionu Oświaty Zdrowotnej i 
Promocji Zdrowia prowadzi wykład n/t  interwencji 
programowych przeznaczonych do realizacji w szkołach 
średnich. Na wstępie przekazano informację dot. powstania 
służb sanitarnych w Polsce.  



 

 

 

 

   Dalszy ciąg edukacji  prowadzonej dla uczniów innej klasy. 
Uczestnicy podczas oglądania  filmu pt. „Wieczne dziecko” w 
ramach realizacji programu edukacyjnego dot. profilaktyki 
uzależnień  pt. „ARS- jak dbać o miłość” 
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