SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu
BEZPIECZNA GMINA SULECHÓW
ZA ROK 2012

SULECHÓW, dnia 28.02.2013 roku

Zapewnienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sulechów jest jednym
z pierwszorzędnych celów i kierunkiem działania ujętym w programie „Bezpieczna
Gmina Sulechów” (przyjętym do realizacji uchwałą Nr XXXIX/366/2006 Rady
Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 kwietnia 2006 roku). Program ten jest
priorytetowym zadaniem stawianym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.
Polega na podjęciu skutecznych przedsięwzięć, mających na celu zapewnienie ładu
i porządku publicznego, a przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
wśród mieszkańców Gminy Sulechów.
Program „Bezpieczna Gmina Sulechów” ma na celu zintensyfikowanie oraz
skoordynowanie działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa,
przez poszczególne instytucje funkcjonujące na terenie naszej gminy. Podmioty
współuczestniczące w programie wykonały następujące zadania.
I. Komisariat Policji w Sulechowie.
Wprowadzony w roku 2006 Program „Bezpieczna Gmina Sulechów” jako
główny cel wskazuje rozwiązywanie problemów przestępczości i patologii
społecznych za pomocą właściwego ukierunkowania działań służb.
Komisariat Policji w Sulechowie wskazane w punkcie 11 programu kierunki
działań realizował w następujący sposób:
1. W roku 2012 dzielnicowi Komisariatu Policji w Sulechowie stale
współpracowali ze Strażą Miejską poprzez wspólnie patrole i okresowe
wspólne działanie ukierunkowane na neutralizację zagrożeń. W wyniku
podpisania Porozumienia z dnia 18 września 2012 r. w sprawie współpracy
Straży Miejskiej w Sulechowie z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze
zintensyfikowano współdziałanie z ww. podmiotem, czego efektem było
przeprowadzenie wspólnych 214 służb, gdzie w 2011 przeprowadzono ich
tylko 27.
2. Dzielnicowi i funkcjonariuszki Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii
Komisariatu Policji w Sulechowie w roku 2012 kontynuowali nawiązaną
w latach poprzednich ścisłą współpracę z dyrekcją i pedagogami placówek
oświatowych z terenu Gminy Sulechów w zakresie przepływu informacji na
temat zdarzeń z udziałem nieletnich. Wynikiem współpracy było ustalenie
większości z 76 nieletnich sprawców 134 czynów zabronionych. Choć pozornie
przyczyniło się to niekorzystnie do wskaźników dynamiki przestępczości,
w istocie zmniejszyło „ciemna liczbę” przestępstw, o których Policji nie
informowano. Ilość ustalonych nieletnich sprawców czynów zabronionych
w wybranych kategoriach przedstawiono w poniższej tabeli:
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Ustaleni
sprawcy

Wskaźnik procentowy
udziału nieletnich w
stosunku do ogółu
podejrzanych (%)

Ilość
czynów
karalnych

Bójki i pobicia

1

7,7

1

Kradzież cudzej
rzeczy

18

20,7

27

Kradzież z włamaniem

7

18,4

11

Przestępstwa
rozbójnicze

6

37,5
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Ponadto dzielnicowi i służby patrolowe samodzielnie lub wspólnie z pedagogami
szkolnymi dokonywali sprawdzeń miejsc gromadzenia się młodzieży, oraz miejsc,
w których młodzież może stać się ofiarą przestępstwa lub być narażona na wpływ
zjawisk patologicznych. Działania te przyczyniły się do ujawnienia:
 nieletnich po wpływem narkotyków (14 osób),
 nieletnich pod wpływem alkoholu (5 osób),
 uciekinierów z domów rodzinnych (9 osób),
 uciekinierów z placówek opiekuńczo wychowawczych (78 osób),
 82 nieletnich sprawców czynów karalnych.
W następstwie takich działań wystąpiono z wnioskami, zawiadomieniami
i interwencjami do:
 sądów rodzinnych (95 przypadków),
 szkół i innych placówek oświaty i wychowania (9 przypadków),
 innych instytucji i organizacji, w tym GKRPA (50 przypadków).
3. Dzielnicowi i funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji
w Sulechowie w roku 2012 kontynuowali współpracę z właścicielami skupów
złomu, komisów i lombardów na terenie Gminy Sulechów, co utrudniało zbycie
przedmiotów pochodzących z przestępstwa i bezpośrednio wpłynęło na
ograniczenie przestępczości przeciwko mieniu.
4. Dzielnicowi i funkcjonariuszki Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii
Komisariatu Policji w Sulechowie w roku 2012 poprzez prowadzenie
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pogadanek z dziećmi i młodzieżą oraz spotkania z pedagogami szkolnymi
i kuratorami sądowymi propagowali zachowania zmierzające do ograniczania
i likwidacji zagrożeń zjawiskami kryminogennymi i patologicznymi. W roku
2012 przeprowadzono 257 pogadanek z dziećmi i młodzieżą, oraz 17 spotkań
z pedagogami szkolnymi i kuratorami sądowymi.
5. Wydział Prewencji Komisariatu Policji w Sulechowie w dalszym ciągu
dokonuje rzetelnej oceny zagrożeń wynikających z organizacji imprez
z udziałem większej liczby uczestników i wspólnie z organizatorem dąży do
zapewnienia niezbędnych środków do ich zabezpieczenia. W roku 2012
zapewniono bezpieczeństwo między innymi podczas:


Finału WOŚP,



Dni Sulechowa,



Targów Rolniczych i Ogrodniczych w Kalsku,



Dożynek Gminnych i Sołeckich,



licznych uroczystości państwowych.

6. Komisariat Policji w Sulechowie poprzez ograniczenie absencji w służbie
i prawidłowe dyslokowanie sił doprowadził do zwiększenia ilości służb
patrolowych i obchodowych z 4630 służb w roku 2011 do 4823 służb w roku
2012. Zwiększona ilość umundurowanych patroli zwiększyła poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sulechów.
7. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Sulechów stosowali
represje prawne wobec osób nagminnie popełniających wykroczenia.
Zestawienie ujawnionych wykroczeń w wybranych kategoriach przedstawiono
w tabeli poniżej:
WYKROCZENIA
PRZECIWKO:

SKIEROWANO NAŁOŻONO

ZASTOSOWANO
ŚRODKI

UJAWNIONO

WNIOSKÓW O

MANDATÓW

UKARANIE

KARNYCH

porządkowi
i spokojowi
publicznemu

22

15

190

232

mieniu

64

75

15

339
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ODDZIAŁYWANIA
POZAKARNEGO

WYKROCZEŃ
OGÓŁEM

przepisom ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości

6

67

64

137

obyczajności
publicznej

16

12

5

35

urządzeniom
użytku
publicznego

0

7

5

12

bezpieczeństwu
osób
i mienia

15

11

3

31

Mając powyższe na uwadze w roku 2013 należy:
 kontynuować realizację działań określonych w Programie „Bezpieczna
Gmina Sulechów”;
 wzmożyć działania ukierunkowane na ograniczenie przestępczości pospolitej
oraz na zwalczanie szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa wykroczeń
naruszających spokój i porządek publiczny;
 kontynuować współpracę ze Strażą Miejską w Sulechowie zgodnie
z zawartym w dniu 18 września 2012 roku porozumieniem;
 inspirować do działania i współpracy instytucje pozarządowe mające wpływ
na bezpieczeństwo;
 podtrzymać współpracę z dyrekcją i pedagogami placówek oświatowych
z terenu Gminy Sulechów celem dalszego zwalczania zjawisk
kryminogennych i patologicznych wśród nieletnich;
 dążyć do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa społeczności Gminy
Sulechów.
II. Straż Miejska
Straż Miejska w Sulechowie, realizując zadania w ramach programu
„Bezpieczna Gmina Sulechów”, uczestniczyła w spotkaniach z młodzieżą i dziećmi:
- „Bezpieczne ferie” – pogadanka dla dzieci uczestniczących w zajęciach
feryjnych w Bibliotece Publicznej, na tym spotkaniu funkcjonariusze Straży
Miejskiej uczyli, jak zachowywać bezpieczeństwo w domu, na podwórku i placach
zabaw podczas ferii. Po rozmowach dzieci otrzymały symboliczne odblaski
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zwiększające widoczność na drodze oraz „dekalog bezpiecznego zachowania się
podczas zabaw zimowych” opracowany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
- W miesiącach lutym i marcu Straż Miejska wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei
prowadzili pogadanki z dziećmi ze szkół podstawowych na terenie gminy Sulechów.
Akcja pt. „Bezpiecznie z psem” miała na celu przekazanie uczniom wielu cennych
wskazówek dotyczących właściwego zachowania się w kontakcie z psami. Po
spotkaniach dzieci powinny wiedzieć między innymi, jak podchodzić do psa, jak
nauczyć go podstawowych komend oraz jak reagować w sytuacji zaatakowania przez
psa. Podczas tych pogadanek towarzyszyły wyszkolone psy SOK-istów. Dzięki temu
zajęcia były ciekawsze, a przekazywana wiedza została lepiej przyswojona.
- „Domofon ICE” w miesiącu czerwcu odbyła się uroczysta gala w ramach
programu „Domofon ICE” skierowana dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu
całej gminy Sulechów. Strażnicy Straży Miejskiej opowiadali dzieciom, jak
bezpiecznie spędzić zbliżające się wakacje. Podczas spotkania uczniowie zostali
bezpłatnie wyposażeni w nowatorskie karty ICE zawierające dane opiekunów
ułatwiające służbom ratunkowym kontakt z nimi w razie wypadku dziecka.
- „ Nr 112 numerem życia” w miejscowości Kalsk zorganizowano festyn, na
którym m.in. funkcjonariusze Straży Miejskiej uczyli dzieci i młodzież, w jakich
przypadkach można skorzystać z numeru alarmowego 112.
Poprawa bezpieczeństwa w mieście i w gminie Sulechów.
Straż Miejska w Sulechowie kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo
mieszkańców miasta i gminy Sulechów. Jednym z zadań polegających na
zwiększeniu bezpieczeństwa jest kontrola ruchu drogowego poprzez egzekwowanie
od użytkowników dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym, kontrola pojazdów
zaparkowanych w niedozwolonych miejscach oraz w miejscach przeznaczonych dla
pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne, jak i kontrolowanie miejsc
niebezpiecznych – „czarne punkty”. W roku 2012 wspólnie z Komisariatem Policji
w Sulechowie uaktualniliśmy wykaz takich miejsc. Wynikło to z ilość interwencji,
które były dokonywane w ostatnim czasie w tych miejscach oraz na prośbę
mieszkańców.
W załączeniu mapa – „punkty czarne”.
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Wykaz miejsc niebezpiecznych – „ czarne punkty”
Miasta Sulechów
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stadion Miejski w Sulechowie
Park przy Sulechowskim Domu Kultury
Park Powstańców Wielkopolskich
Park im. Tadeusza Kościuszki
Skate Park przy os. Konstytucji 3 Maja
Park przy cmentarzu

7. Cmentarz Komunalny
8. Targowisko przy ul. Jana Pawła II
9. Oś. Nadodrzańskie
10. Oś. Zacisze
11. „Lasek”
7 koło Tesco
12. Ul. Okrężna

13. Plac zabaw przy ul. Morelowej
14. Ul.Armii Krajowej
15. Ul. Łączna
16. PKS
17. Ul. Lipowa

Wykaz miejsc niebezpiecznych – „ czarne punkty”
Gmina Sulechów

1. Buków
2. Kalsk

3. Cigacice
4. Pomorsko
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W ww. miejscach można było zobaczyć zwiększoną liczbę patroli Straży
Miejskiej.
W celu poprawy bezpieczeństwa funkcjonariusze Straży Miejskiej biorą udział
we wspólnych patrolach z innymi jednostkami, w roku 2012 wspólnych służb odbyło
się:
Ilość wspólnych patroli

Nazwa jednostki
- Komisariat Policji Sulechów

214

- Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
wydział Ruchu Drogowego

11

- Żandarmeria Wojskowa

18

- Straż Ochrony Kolei

16

- Straż Leśna
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Podczas wspólnych służb z Policją realizowane były przede wszystkim czynności
z zakresu ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, w tym pod kątem:
 zakłócenia ładu i porządku publicznego przez gromadzącą się młodzież;
 wybryków chuligańskich, zakłóceń porządku, bójek i niszczenia mienia
przez grupy chuliganów i wandali, głównie na terenach dworców, przystanków
autobusowych, szkół i przedszkoli;
 podejmowania interwencji na skargi zgłaszane przez mieszkańców;
 reagowania na przejawy naruszenia przepisów ruchu drogowego;
 kontrolowania miejsc gromadzenia się i przebywania osób bezdomnych;
 rozprowadzania narkotyków wśród dzieci i młodzieży, w szczególności na
terenie i w sąsiedztwie szkół;
 przestrzegania zasad dot. spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
w tym:
 uniemożliwienie spożywania alkoholu w miejscach objęty zakazem;
 sprawdzanie wieku osób spożywających alkohol;
 kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących
sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym.
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W wyniku podejmowanych działań funkcjonariusze Straży Miejskiej uzyskali
następujące wyniki:
- przeprowadzono interwencji

581

- wylegitymowano osób

1015

- zatrzymano osób na gorącym uczynku
przestępstwa

5

- ujawniono osób poszukiwanych

4

- nałożono mandatów karnych

247

- pouczono sprawców wykroczeń

343

W roku 2012 wspólnie z Policją przeprowadzono również szereg innych
przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa i porządku. W ramach akcji „Zima”
kontrolowano posesje pod kątem obowiązku usuwaniu z chodników przed posesją
śniegu i lodu oraz usuwanie zwisających z dachów sopli lodu. Wspólnie
z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz policjantami KP sprawdzaliśmy
miejsca, w których gromadzą się osoby bezdomne oraz miejsca zamieszkania osób
samotnych i w podeszłym wieku.
Ponadto, podczas patroli, strażnicy zwracali również uwagę na sytuacje
wymagające interwencji innych jednostek, a leżące poza zakresem kompetencji
Straży Miejskiej. We wszystkich takich sytuacjach zebrane informacje zostały
przekazane odpowiednim jednostkom właściwym w każdej sprawie. Dotyczy to m.in.
oświetlenia na ulicach, przycinania zieleni, które mają poprawić bezpieczeństwo,
awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej itp. W roku 2012 odnotowano około 33 takich
interwencji i jest to wzrost o 52% w stosunku do roku 2011.
Ważnym elementem zachowania odpowiedniego porządku w Gminie
Sulechów jest działalność prewencyjna funkcjonariuszy wszystkich służb podczas
odbywających się w Sulechowie dużych imprez plenerowo-rozrywkowych np.
WOŚP, Dzień Dziecka, Dni Sulechowa czy Dożynek Gminnych. Dzięki współpracy
wszystkich służb mundurowych w Sulechowie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
imprezy przebiegły sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie. Podczas wszystkich
odbywających się w gminie imprez, nie dochodzi do sytuacji niebezpiecznych,
zagrażających życiu lub zdrowiu ich uczestników.
W roku 2013 Straż Miejska, chcąc zwiększyć bezpieczeństwo, będzie
prowadziła akcje pt. „Bezpiecznie pod szkołą”, w tym celu funkcjonariusze będą
dokonywali kontroli prędkości przed szkołami. Ma to na celu zwiększenie
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bezpieczeństwa dzieci idących, jak i wracających ze szkoły. Ponadto w roku 2013
planujemy zwiększenie ilości spotkań z dziećmi oraz młodzieżą oraz współprace
z innymi organami i instytucjami.
III. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej
w Sulechowie realizując zadania programu „Bezpieczna Gmina” wykonała w 2012
roku następujące zadania.
1. Jak każdego roku poprawił się stan wyszkolenia członków Ochotniczych
Straży Pożarnych w zakresie szkolenia podstawowego, przeszkolono 4
członków OSP w ramach szkolenia na kursie szeregowych zorganizowanym
przez JRG PSP Sulechów, 3 członków OSP w ramach szkolenia operatorów
sprzętu oraz 2 dowódców OSP. Ponadto ze środków KSRG z jednostki OSP
Mozów przeszkolono 4 strażaków w zakresie pilarza.
2. W jednostkach OSP prowadzono nabór nowych czynnych członków do
Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki czemu pozyskano 4 nowych członków
OSP. Ponadto 6 członków MDP (Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej) po
ukończeniu 18 lat stało się członkami JOT (Jednostki Operacyjno –
Technicznej).
3. Utworzono dwie nowe jednostki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP)
przy jednostkach OSP Kije i OSP Pomorsko. Dodać należy, że nowa MDP
z OSP Pomorsko w roku ubiegłym zdobyła I miejsce w turnieju leśnym MSP
zorganizowanym przez Komendę Miejską PSP Zielona Góra.
4. W ramach zadań związanych z modernizacją bazy sprzętowej odsprzedano
sprawny technicznie średni samochód pożarniczy Star A29 GBM 2/8 będący
na wyposażeniu OSP Brody Gminie Bojadła.
5. Zlikwidowano trzy stare motopompy pożarnicze typu PO5 GZUT z JOT OSP
Mozów Kije i Pomorsko. Pompy te były nieekonomiczne i nadmiernie
wyeksploatowane, a ich naprawa nieuzasadniona finansowo.
6. W ramach delegacji ustawowej w roku ubiegłym przekazano z JRG PSP
Sulechów sprawny 6-osobowy ponton ratowniczy z podstawowym osprzętem,
dla jednostki OSP Pomorsko, za sprawą czego strażacy tej jednostki mogą
brać udział w działaniach na akwenach wodnych.
7. Zakres dosprzętowienia jednostek OSP Gminy Sulechów w zakresie
organizacji i prowadzenia działań ratowniczych był ograniczony i uzależniony
od finansów gminy. Stan doposażenia jednostek był związany wyłącznie
z zakupem
drobnego
wyposażenia,
węży
pożarniczych,
siekier
i umundurowania.
8. Za sprawą funkcjonowania JOT OSP Kije i Mozów w Krajowym Systemie
Ratowniczo Gaśniczym (KSRG) jednostki te zakupiły ze środków KSRG
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między innymi hełmy pożarnicze i długie buty Wader. OSP Kije ze środków
KSRG zakupiło przecinarkę do betonu i stali.
9. Ze środków przeznaczonych przez Gminę Sulechów zakupiono na
wyposażenie OSP Brody używany w dobrym stanie technicznym
i zdecydowanie lepszych parametrach taktycznych średni samochód gaśniczy
na podwoziu terenowym Star 244 GBA – 2,5/16 z likwidowanej jednostki
wojskowej woj. zachodniopomorskiego. Nie udało się natomiast wymienić na
nowy samochodu gaśniczego Star 244 OSP Mozów.
10. Utworzenie na bazie OSP Brody specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego
zostało przełożone na lata następne w związku z brakiem środków
finansowych w budżecie gminy. Pomimo to zabezpieczono w budżecie środki
na projekt i dokumentację rozbudowy strażnicy o jeden boks garażowy.
Ustalono własność terenu pod organizację tymczasowej przystani do
wodowania sprzętu na rzece Odra.
11. Zorganizowano dwukrotnie zgrupowania gminne związków taktycznych OSP,
w ramach ćwiczeń taktycznych na obszarach leśnych w czerwcu w okolicach
Brzezia Pomorskiego a także ćwiczenia ze sprzętem specjalistycznym na
terenie parku przy Domu Kultury w Sulechowie w grudniu 2012r.
12. Zmienił się stan umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego
strażaków, którego poszczególne elementy w roku ubiegłym zostały fizycznie
zlikwidowane. Należy mieć na uwadze pilną konieczność uzupełnienia stanu
wyposażenia w umundurowanie specjalne i buty.
Wzorem lat ubiegłych w zakresie realizacji idei programu „Bezpieczna Gmina
Sulechów” należy przedsięwziąć zadania związane z utrzymaniem właściwego stanu
bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy.
Nie ujmując zadań cyklicznych realizowanych na podstawie statutów
Ochotniczych Straży Pożarnych, takich jak bieżące szkolenie i doskonalenie
członków, utrzymanie wysokiego poziomu gotowości bojowej jednostek,
pozyskiwanie nowych członków i innych lokalnych zamierzeń organizacyjnych,
proponuje się wdrożenie następujących zadań:
1. Rozpoczęcie rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach oraz
jej dosprzętowienie w zakresie rozszerzonym o sprzęt ratownictwa wodnego,
a w szczególności zakupu lub pozyskania łodzi z silnikiem zaburtowym.
2. Dążenie do zakupu nowego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki
KSRG OSP Mozów, gdyż jednostka ta nie spełnia wymogów sprzętowych
koniecznych w KSRG.
3. Zakup niezbędnego wyposażenia sprzętowego umundurowania i uzbrojenia
przez jednostki KSRG, OSP Mozów: 4 kpl. umundurowania specjalnego,
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czujniki bezruchu, rękawice specjalne, OSP Kije: zakup 3 kpl.
umundurowania specjalnego, 2 czujników bezruchu, dużej pilarki spalinowej
do drewna Stihl 450 oraz wymiana obuwia specjalnego.
4. Ze środków własnych i przekazanych w ramach KSRG wymiana trzech bram
garażowych w remizie i wykonanie nowego ogrodzenia placu w OSP Mozów;
renowacja dachu i ocieplenie ścian remizy OSP Kije.
5. Zakup sprzętu specjalistycznego - przecinarki do betonu i stali dla jednostki
OSP Pomorsko, która coraz częściej dysponowana jest do wypadków
drogowych.
6. Organizacja zgrupowania gminnego połączonego ze szkoleniem w zakresie
rozwinięcia taktycznego i obsługi sprzętu specjalistycznego z udziałem
przedstawicieli i instruktorów z PSP. Udział jednostek KSRG
w organizowanych przez JRG Sulechów ćwiczeniach wieloszczeblowych,
w szczególności pod kątem obsługi zdarzeń na nowo budowanej drodze
szybkiego ruchu S3 relacji Sulechów - Międzyrzecz.
7. Udział wszystkich jednostek OSP w ćwiczeniach na obiektach
zlokalizowanych na terenie własnego obszaru działania oraz w ćwiczeniach
ewakuacyjnych w szkołach oraz innych budynkach użyteczności publicznej.
8. Poprawa wizerunku i estetyki terenu jednostek OSP w aspekcie posadzenia
krzewów, remontu ogrodzeń i postawienia masztów flagowych.
9. Doposażenie i wymiana umundurowania koszarowego, obuwia specjalnego,
rękawic, wymiana uszkodzonych węży oraz drobnej armatury wodnej.
10.Wykonanie okresowych przeglądów wymaganych przez producenta aparatów
powietrznych i urządzeń hydraulicznych.
Proponowany
zakres
przedmiotowego
planu
zostanie
omówiony
i przeanalizowany na spotkaniu funkcyjnych Jednostek Operacyjno – Technicznych
każdej OSP Gminy Sulechów na rocznej odprawie roboczej, po zakończeniu
kampanii sprawozdawczej w poszczególnych jednostkach w miesiącu marcu 2013r.
IV. Placówka Żandarmerii Wojskowej
Placówka Żandarmerii Wojskowej w Sulechowie w ramach „Rządowego programu
ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań na lata 2007 – 2015 - Razem
bezpieczniej” na terenie swojej podległości w 2012 roku realizowała program
„Bezpieczna Gmina Sulechów”.
W ramach realizacji zadań służbowych:
I.

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA

W ocenianym okresie wysłano łącznie 198 patroli – z czego 93 z nich pełniło
służbę na terenie gminy Sulechów.
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Patrole współdziałały z:
- KMP Zielona Góra
55 razy – wrd;
- SM Sulechów 18 razy;
- SG Babimost
4 razy.
* SG Babimost obejmuje swym działaniem rejon miasta i gminy Sulechów.
W trakcie pełnienia służby legitymowano – 248 żołnierzy (228 kierowców)
i podjęto 16 interwencji prewencyjnych, w wyniku których zastosowano
następujące sankcje:





8 x pouczono;
3 x poinformowano o przewinieniach dyscyplinarnych;
2 x wyróżnionych;
3 x ukarano mkk za wstęp na teren poligonu.

W roku 2012 służba patrolowa była prowadzona przez Placówkę Żandarmerii
Wojskowej w oparciu o wytyczne i bieżące polecenia przełożonych oraz plany
czynności prewencyjnych.
Na uwagę zasługuje realizacja Policyjnego „Kalendarza działań kontrolno –
profilaktycznych na rok 2012” - a więc udział w akcjach pk. „prędkość, alkohol
i narkotyki, truck, bus, pasy, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, bezpieczne
weekendy, bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży, bezpieczna droga do szkoły,
czy akcja” pk. „droga E-30”. Ponadto realizowano przedsięwzięcia, które wynikały
z potrzeb bieżących.
II.

DZIAŁALNOŚĆ w RUCHU DROGOWYM

Na podstawie art. 129 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) uprawnienia Policji w RD
przysługują ŻW.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym działalność kontroli
ruchu drogowego w Placówce ŻW ukierunkowana była na ujawnienie
i przeciwdziałanie przesłankom sprzyjającym powstawaniu groźnych wypadków
drogowych, eliminowaniu z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących oraz
pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Realizując zadania w tym zakresie w 2012 roku skontrolowano 228 pojazdów
w tym 150 prywatnych i 78 wojskowych, w wyniku czego nałożono 99 sankcji
w stosunku do kierowców za naruszenia przepisów ruchu drogowego, stosując:
 53 – pouczeń;
 34 – mandaty karne kredytowe;
 7 – zatrzymane dowody rejestracyjne.
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W 2012 r. na terenie Garnizonu Sulechów, a więc też miasta i gminy nie
odnotowano negatywnych zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierowców
żołnierzy będących w służbie.
Należy zwrócić szczególną uwagę, na zachowanie kontrolowanych – nie tylko
żołnierzy - na drodze (w szeroko rozumianym „Ruchu Drogowym” każdy żołnierz
ŻW, bez względu na stopień wojskowy ma pełne uprawnienia, jako kontrolujący).
Przy stwierdzeniu popełnienia wykroczenia lub też przestępstwa przez osobę cywilną
natychmiastowo sprawa zostaje przekazywana do powszechnych organów ścigania
(SM lub Policja).
W 2012 r. do Skarbu Państwa w związku z ujawnionymi wykroczeniami
w ruchu drogowym popełnionymi przez żołnierzy JW. 4408 w Sulechowie wpłynęło
1050,00 PLN, a funkcjonariusze PŻW w Sulechowie pomniejszyli przysługujące
punkty karne o 16.
Dodatkowo w 2012 roku m.in. pod patronatem honorowym Pana Burmistrza
zorganizowano „dzień dawcy szpiku fundacji DKMS”, w wyniku którego
zarejestrowano 166 potencjalnych dawców, a do tej pory 1 osoba oddała komórki
macierzyste.
III.

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

W 2012 r. działania profilaktyczne w PŻW Sulechów realizowano w oparciu
o ustawę z dnia 24.08.2001r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych, Zarządzenie Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
30.11.2001 r. w sprawie form, metod, sposobów i środków wykonywania czynności
służbowych przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, oceny zagrożeń
dyscypliny i stanu przestępczości w garnizonie Sulechów, zarządzenia, wytyczne
oraz polecenia przełożonych, w tym także plan pracy profilaktycznej. W zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii podstawę działania PŻW
w Sulechowie stanowił „Plan współpracy z Placówką Żandarmerii Wojskowej
dotyczący kontroli żołnierzy i pracowników wojska” opracowywany każdorazowo na
miesiąc roku 2012 oraz doraźnie zamierzenia składane przez Pana Burmistrza.
Działaniami profilaktycznymi objęto na terenie gminy Sulechów:
1. Jednostki i instytucje:
- 5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie;
- Przedszkola w m. Sulechów („dni kolorowe, bezpieczeństwo na drodze,
bezpieczeństwo zabaw w zimie”):
 Przedszkole nr 5 – Bajkowe Przedszkole Misia Uszatka;
 Przedszkole nr 6 – Tęczowa Szóstka;
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 Przedszkole nr 7 – Pod Muchomorkiem.
- Szkołę Podstawową nr 1 w Sulechowie;
- Szkoły Gimnazjalne w Sulechowie:
 przy ul. Piaskowej;
 nr 2 i 3;
- ZHP Komenda Hufca Babimojsko – Sulechowskiego.
2. Wydarzenie kulturalno oświatowe i uroczystości:
- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- I Festyn Rodzinny;
- Wielkanoc;
- Rocznica wstąpienia do UE”;
- Rocznica zakończenia II Wojny Światowej;
- Dni Sulechowa;
- Turniej „ZEBRA”;
- Święto Bożego Ciała;
- Święto Wojsk Lądowych;
- Święto Wojska Polskiego;
- Targi Rolnicze w Kalsku;
- Narodowe Święto Niepodległości;
- Święto wojsk rakietowych i artylerii;
- Rocznica wybuchu powstania styczniowego;
- Boże Narodzenie i Nowy Rok.
3. Ponadto wykonano 43 wszelkiego rodzaju zabezpieczenia wpływające na
poprawę bezpieczeństwa w Garnizonie Sulechów – obejmujące zasięgiem
swego działania m.in. Gminę Sulechów.
Były to m.in.: przegrupowania wojsk własnych i obcych, uroczystości
z udziałem wojska, wizyty lub delegacje RP oraz wizyty lub delegacje zagraniczne
oraz inne wojskowe przedsięwzięcia.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE UKIERUNKOWANE BYŁY GŁÓWNIE
NA PRZECIWDZIAŁANIE:
 przestępczości w wojsku (we wszystkich ich formach) oraz wykrywaniu
i eliminowaniu przesłanek mogących prowadzić do jej wzrostu;
 zagrożeniom utraty broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innego
mienia wojskowego;
 próbom przenikania na tereny wojskowe członków zorganizowanych grup
przestępczych w celu dystrybucji narkotyków lub innych środków
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odurzających oraz rozpoznania jednostek wojskowych pod kątem możliwości
zdobycia broni;
 handlowi narkotykami i ich zażywaniu oraz naruszeniom stosunków
międzyludzkich;
 zagrożeniom w ruchu drogowym - szczególnie przez nietrzeźwych kierowców.
Realizowane przedsięwzięcia profilaktyczne zmierzały do zmniejszenia
przestępczości, poprawy stanu bezpieczeństwa i dyscypliny zewnętrznej oraz
wewnętrznej w jednostce, a co za tym idzie w gminie Sulechów.
Ilość i rodzaj przeprowadzonych czynności profilaktycznych w 2012 r.
przedstawiają poniższe wykazy:
PROFILAKTYKA OGÓLNA– 111 czynności,
PROFILAKTYKA – ŚRODKI WALKI – 65 czynności.
W ramach wymienionych czynności profilaktycznych wykonano:
 133-sprawdzeń żołnierzy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu;
 67 -sprawdzenia żołnierzy na obecność narkotyków;
 47 -czynność związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
W 2012 r. w ramach inicjatywy własnej tut. Placówka przeprowadziła szereg
pogadanek i spotkań środowiskowych (wspartych pokazami prezentacji
multimedialnych) m.in.:
- inscenizację miejsca wypadku drogowego wraz z jego tragicznymi skutkami –
na bramie wjazdowej na teren 5 Lpa w Sulechowie;
- pokazy sprzętu będącego na wyposażeniu ŻW – w ramach festynów na terenie
gminy;
- zabezpieczanie imprez organizowanych w gminie Sulechów.
W omawianym okresie 2012 r. w ramach działań profilaktycznych dokonano
sprawdzeń pododdziałów z użyciem psa tropiącego do wykrywania narkotyków i do
wykrywania materiałów wybuchowych. Pozytywem w tym punkcie oceny jest fakt,
iż użycie psów dało wynik negatywny.
Biorąc powyższe pod uwagę w 2013 roku planuje się realizację czynności
profilaktycznych oprzeć o plan pracy profilaktycznej na 2013 r. opracowany we
współdziałaniu z Dowództwa JW. 4408 w Sulechowie uwzględniając
zapotrzebowania oraz wnioski z oceny dyscypliny i przestępczości w jednostce oraz
gminie Sulechów.
Zadania realizowane będą w ramach:
- działalności kontrolno – wykrywczej oraz profilaktycznej w jednostkach
wojskowych;
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- działalności w zakresie edukacji kadry dowódczej jednostek wojskowych
dotyczącej umiejętności rozpoznawania narkomanów i narkotyków;
- działalności w zakresie zwiększenia kwalifikacji żołnierzy zawodowych ŻW
i psychologów;
- działalności profilaktycznych kierowanych do kandydatów na żołnierzy;
- działań profilaktycznych (połączonych z promocją wojska – ŻW)
w wybranych:
przedszkolach, szkołach ponad gimnazjalnych i innych
instytucjach pozarządowych (ZHP, ZHRP).
Reasumując, pomimo bardzo małego stanu osobowego Placówki ŻW
w Sulechowie współpraca pomiędzy PŻW Sulechów, a miastem i gminą Sulechów
z żandarmskiego punktu widzenia układa się na poziomie dobrym.
Bardzo dziękujemy za zaproszenia do uczestniczenia przedstawiciela Placówki
Żandarmerii Wojskowej w Sulechowie w sesjach Rady Gminy, pragnę
poinformować, iż sytuacja na terenie miasta i gminy Sulechów jest żandarmom tutaj
służącym bardzo bliska i w miarą możliwości będziemy w przedmiotowych sesjach
starali się uczestniczyć, poświęcając szczególną uwagę na sprawy dotyczące
bezpieczeństwa.
W imieniu sulechowskich żandarmów dziękujemy za wyrozumiałość, okazaną
pomoc i wsparcie we wspólnych działaniach.
Jednocześnie pragnę nadmienić, iż w roku 2013 r. w ramach programu
„Bezpieczna Gmina Sulechów” tut. Placówka nadal będzie wykonywać swoje
zadania na dotychczasowym poziomie w oparciu o założenia.

V. Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień
W ramach programu "Bezpieczna Gmina Sulechów" w roku 2012, Biuro
Pełnomocnika ds. Uzależnień
współpracowało
z organizacjami pożytku
publicznego, przede wszystkim z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
oraz przeciwdziałania patologiom.
Na przełomie czerwca i lipca Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św.
Stanisława Kostki w Sulechowie zorganizował 12-dniowy turnus kolonijny do
miejscowości Pogórze (gmina Skoczów), w którym uczestniczyło 42 dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, ubogich, niewydolnych wychowawczo, pochodzących z terenu
gminy Sulechów.
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufca
Babimojsko-Sulechowskiego zorganizowała w lipcu 10-dniowy turnus w Uściu,
w którym uczestniczyło 35 dzieci skierowanych przez pedagogów szkolnych. ZHP
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realizował także warsztaty edukacyjno-profilaktyczne z konkursem z zakresu
profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z Gminy Sulechów. W warsztatach
edukacyjnych wzięło udział 180 uczniów z placówek oświatowych Gminy Sulechów.
W trzydniowych warsztatach wyjazdowych do Harcerskiego Ośrodka w Uściu
uczestniczyło 40 uczniów. Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy
w Zielonej Górze zorganizował w lipcu również 10-dniowy turnus dla 24 osób
w Sławie.
W roku 2012 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wpłynęło 69 nowych wniosków o leczenie alkoholowe.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła
8 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych.
Zakres kontroli obejmował:
- przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za okres jednego roku,
- kontrole wiarygodności składanych przez przedsiębiorcę oświadczeń o wysokości
obrotu napojami alkoholowymi,
- przestrzeganie na terenie punktu przepisów o dozwolonych formach reklamy
i promocji napojów alkoholowych,
- kontrolę źródła pochodzenia alkoholu.
Instruktor terapii uzależnień udzieliła łącznie 625 porad. W spotkaniach
uczestniczyło 120 osób, w tym ok. 30 osób uczęszczało systematycznie, ok. 30
przychodziło w miarę regularnie. W przypadku 60 osób były to spotkania
ograniczające się do 4 porad. W ostatniej z wymienionych grup były osoby szukające
informacji odnośnie możliwości leczenia dla bliskich, a także dla siebie, jako
współuzależnionych. Spośród wymienionej liczby 15 osób podjęło leczenie
w systemie stacjonarnym, w Ośrodku Terapii Uzależnień w Ciborzu.
Specjalistka terapii uzależnień, która się opiekuje osobami współuzależnionymi, przyjęła łącznie 393 osoby, w tym indywidualnie 120 osób.
Specjalista terapii uzależnień, który konsultuje i udziela porad osobom
uzależnionym od środków psychoaktywnych, osobom zagrożonym uzależnieniem
oraz osobom współuzależnionym, przyjął 159 osób. Przede wszystkim była to
młodzież od 15 roku życia do 20 roku życia.
Psycholog, specjalista ds. przemocy, udzieliła 355 porad i konsultacji, w tym
32 terapie osobom dorosłym, jak i dzieciom.
Starszy specjalista kurator zawodowy udzieliła 100 porad prawnych dla osób
potrzebujących.
W szkołach podstawowych i gimnazjalnych od marca do października
realizowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która jest kontynuowana od
8 lat. Kampania ta bezpośrednio dotyczyła uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
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Zrealizowano warsztaty, szkolenia a także widowiska z tematu profilaktyki
uzależnień.
W czerwcu 2012 r. przeprowadzono Diagnozę Lokalnych Zagrożeń
Społecznych, z której wynika, że za najważniejszy problem w środowisku lokalnym
mieszkańcy uznali bezrobocie, zubożenie społeczeństwa oraz alkoholizm. Bezrobocie
przyczynia się do występowania wielu negatywnych zjawisk. Jednym z jego skutków
jest ubożenie rodziny, które często prowadzi do narastania konfliktów i napięć
między członkami rodziny oraz przyczynia się do powstawania patologii
społecznych. 55% badanych mieszkańców gminy Sulechów deklaruje, że
doświadczyło w swoim życiu bezrobocia. Wynik ten jest wyższy od wyniku badań
ogólnopolskich. 11,2% badanych mieszkańców gminy Sulechów posiada wiedzę na
temat działań prowadzonych przez władze lokalne, których celem jest wspieranie
osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Problem
nadużywania alkoholu jest wymieniany jako jeden z najważniejszych problemów
społecznych przez mieszkańców. Ponad dwie trzecie badanych uważa alkohol za
towar szczególny i postuluje za kontrolowaniem jego sprzedaży. Umiarkowanie
poważny w gminie jest problem narkotyków. Odsetek badanych mieszkańców,
którzy próbowali narkotyków (8,7%), jest zbliżony do wyników analiz
ogólnopolskich. Zdecydowana większość ankietowanych nie używa narkotyków.
Problemem środowiskowym jest również przemoc. 30,1% ankietowanych
przyznało, że zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy fizycznej,
48% badanych zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy
psychicznej. Ponadto 39,3% respondentów zna przypadki bicia dzieci przez ich
rodziców czy opiekunów.
Spożywanie napojów alkoholowych przez młode osoby jest bardzo poważnym
problemem. Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób sięgających po alkohol. Przyznało
się do tego aż 32,2% badanych uczniów szkół podstawowych, 61,3% badanych
gimnazjalistów oraz 93% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto 5%
uczniów szkół podstawowych, 20,3% gimnazjalistów oraz 56,4% uczniów szkół
ponadgimnazjalnych przynajmniej raz w życiu upiło się, tracąc kontrolę nad własnym
zachowaniem.
Wśród przyczyn sięgania po napoje alkoholowe dzieci i młodzież często wskazują
na picie okazjonalne, chęć zaimponowania lub presję rówieśników, co wskazywać
może na społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez młode osoby.
Badania wykazały, że stosunkowo dużo ankietowanych młodych mieszkańców
gminy Sulechów ma kontakt z tytoniem oraz narkotykami. Do palenia papierosów
chociaż raz w życiu przyznało się 18,8% badanych uczniów szkół podstawowych,
41,8% badanych gimnazjalistów oraz 68,4% badanych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. 4% badanych uczniów szkół podstawowych zażyło
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przynajmniej raz w życiu narkotyki. Odsetek badanych uczniów szkół gimnazjalnych
sięgających po narkotyki wyniósł 13,5%, zaś odsetek badanych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych – 29,9%.
Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami
psychoaktywnymi stwarzają wakacje oraz czas wolny, dlatego też dzieci w tym
okresie powinny zostać otoczone szczególną uwagą opiekunów i uświadamiane
w kwestii niebezpieczeństw, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu, narkotyków
i paleniem papierosów. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ponadto często
eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi na dyskotece, natomiast uczniowie
szkół podstawowych często pierwszy kontakt z alkoholem i papierosami mają
w domu.
Pozytywnym zjawiskiem zaobserwowanym w badaniach jest dość wysoka
świadomość mieszkańców związana z istnieniem osób i instytucji, do których należy
zgłosić się w przypadku stosowania przemocy. Ponad połowa badanych dorosłych
mieszkańców (61,8%) deklarowała, że posiada wiedzę na ten temat.
Zdecydowana większość badanych uczniów ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych deklarowała, że zareagowałoby w sytuacji
bycia świadkiem zachowania agresywnego, co jest pozytywnym zjawiskiem
i pokazuje, że młodzi ludzie nie są obojętni wobec zjawiska agresji. Większość
badanych uczniów, podobnie jak w badaniach ogólnopolskich, dostrzega ryzyko
szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 65,9% uczniów szkół
podstawowych, 62,7% uczniów szkół gimnazjalnych oraz 64,3% uczniów szkół
ponadgimnazjalnych deklaruje, że ich opiekunowie rozmawiali z nimi na temat
szkodliwości używania narkotyków. 50,6% uczniów szkół podstawowych, 60,6%
uczniów szkół gimnazjalnych oraz 74% uczniów szkół ponadgimnazjalnych
uczestniczyło w zajęciach profilaktycznych na temat szkodliwości używania
substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol).
Wnioski.
Podsumowując, wszelkie działania Biura mają na celu utrzymać i chronić
bezpieczeństwo w Gminie Sulechów. Skutkami społecznymi uzależnień jest wzrost
przestępczości, wysokie koszty leczenia, przestępczość zorganizowana, rozpad
rodziny, „wypadanie” z ról społecznych lub nie podejmowanie ich, rozwój patologii,
pranie brudnych pieniędzy, stąd tak ważna jest profilaktyka uzależnień i kontynuacja
zadań z roku 2012.
W roku 2012 zauważa się tendencję wzrostową w zakresie zgłaszanej
przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej oraz zachowań autodestrukcyjnych
(samobójczych, samouszkodzeń). Coraz częściej po pomoc zgłaszają się dorosłe
ofiary przemocy, które zaznały przemocy w dzieciństwie.
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W roku 2013 będzie kontynuowana realizacja programów profilaktycznych
z lat poprzednich. Nowością będą spotkania młodzieży jak i rodziców z mediatorem,
doradcą rodzinnym, który będzie uczył dzieci, w jaki sposób radzić sobie
z problemami w relacjach z bliskimi i znajomymi. Rodzicom i różnym środowiskom
mającym wpływ na kształcenie i wychowanie, realizowany program ma uświadomić
jak nie dopuścić do poddania się młodych ludzi wszelkim nałogom, jak rozpoznawać
pierwsze niepokojące objawy i gdzie można szukać pomocy, jeśli zauważą, że z ich
dzieckiem dzieje się coś niewłaściwego.
Kontynuowana będzie pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych.
Podejmowane też będą rozmowy ze sprawcami przemocy domowej motywujące do
podjęcia terapii. W ramach niesienia pomocy dorosłym osobom uzależnionym,
działania Biura Pełnomocnika powinny przynieść efekty w postaci podjęcia leczenia
odwykowego, a równocześnie pozwoli rozeznać problem występowania przemocy
w rodzinach i innych patologii społecznych (np. pedofilia, prostytuowanie
nieletnich,) oraz na rozpoczęcie działań w kierunku ich ograniczenia
i zorganizowania pomocy osobom pokrzywdzonym.

VI. Działania placówek oświatowych i sportowych na rzecz bezpieczeństwa.
A. Sulechowski Dom Kultury.
Sulechowski Dom Kultury w roku 2012 podjął następujące działania, których
celem była pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w Gminie Sulechów.
I. Przygotowanie oferty wydarzeń kulturalnych i ich realizacja.
W tym zakresie zrealizowano:
1.
Cykl działań w ramach: „Bezpiecznych Ferii Zimowych” i „Bezpiecznych
Wakacji”.
Były to m.in.: turnieje szachowe, spotkania w kinie bajkowej przygody, zajęcia
taneczne, plastyczne, fotograficzne, komputerowe, realizacji dźwięku, turnieje FIFA,
zabawy choinkowe dla dzieci, koncerty, turnieje sportowo-rekreacyjne, wycieczki,
warsztaty integracyjne, nauka pływania.
2.
Cykl imprez rekreacyjno-edukacyjnych realizowanych podczas imprez
plenerowych: Dni Sulechowa, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Flis Odrzański,
Dożynki wiejskie, Przegląd Dorobku Przedszkoli.
3.
Imprezy rekreacyjno-edukacyjne, których uczestnikami były dzieci i młodzież
z wiejskich świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych z Gminy Sulechów. Imprezy te
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odbyły się w sołectwach: Kruszyna, Krężoły, Cigacice, Górzykowo, Klępsk, Mozów.
Program imprezy obejmował m.in.:
 pokaz mody odblaskowej,
 pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa,
 prezentacje radiowozu,
 pokazy straży pożarnej,
 zasady udzielania pierwszej pomocy.
4.
Rajdy rowerowe pt.: „Pędzimy razem” z udziałem członków Uniwersytetu
Trzeciego Wiek i Rady Młodzieżowej.
5.
I Sulechowski Rajd Samochodowy, celem którego było:
 propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 propagowanie czynnego wypoczynku,
 zasady udzielania pierwszej pomocy,
 propagowanie właściwych form spędzania czasu wolnego,
 integracja środowiska.
6.
Konkursy plastyczne pt.:
 ,,wypoczywamy bezpiecznie”,
 na projekt kartek świątecznych,
 baner WOŚP,
 „20 lat Państwowej Straży Pożarnej, jak nas widzą tak nas malują”,
w ramach XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.
7.
Imprezy w ramach PRO-ARTE:

Lubuski Festiwal Piosenki Dziecięcej,

Lubuski Festiwal Piosenki Młodzieżowej,

Lubuski Konkurs Recytatorski,

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,

Lubuska Gala Taneczna.
8.

Warsztaty:
 taneczne,
 teatralne,
 wokalne,
 recytatorskie.
9.
Wystawy:
 pokonkursowe,
 profesjonalne i amatorskie.
10. Marsz Nordic Walking, celem którego była popularyzacja najprostszej formy
ruchu oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród
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mieszkańców Sulechowa i regionu. Wzięło w nim udział ok. 100 osób, przemierzając
6-kilometrową trasę.
11. Prezentacja dorobku artystycznego gminy- udział w imprezach
ponadlokalnych:
 OKR w Żarach,
 LKR- Nowogród Bobrzański,
 Gala Taneczna w Trzebiechowie.
12. Spektakle teatralne w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji we Wrocławiu.
13. Działania organizowane przy współudziale grup wyznaniowych, m.in.:
 Stowarzyszeniem Akcji Katolickiej,
 Jehowy,
 Kościoła Zielonoświątkowców.
14. Wycieczki autokarowe do: Karpacza, Międzyzdrojów, Niesulic, Pławna,
Warszawy.
15. Obóz artystyczny grupy tanecznej we Włoszech.
16. Warsztaty chóralne na Węgrzech.
17. Systematyczne zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego, prowadzone zajęcia
z zakresu: plastyki, teatru, muzyki, rekreacji, spotkań z przyrodą, spotkań
historycznych, komputerowych miały na celu wskazać atrakcyjne i pożyteczne formy
spędzenia wolnego czasu i właściwego rozwoju osobowości, jako alternatywy życia
bez nałogów i szkodliwych postaw społecznych.
18. Rozszerzenie oferty stałych zajęć zespołów: zespoły taneczne, muzyczne,
akademia małego rycerza i małej damy.
19. Zwiększenie atrakcyjności stałych zajęć, w wyniku czego wzrosła liczba
uczestników.
II. Włączenie młodzieży do realizacji zadań.
W tym zakresie zorganizowano razem z młodzieżą następujące imprezy:
 pomoc przy organizacji WOŚP,
 Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,
 Akcja Charytatywna „Przyjdź do mnie Św. Mikołaju”,
 Dzień Babci i Dziadka,
 Dni Sulechowa,
 Ogólnopolski Festiwal Chopinowski.
III. Promowanie problematyki porządku publicznego i bezpieczeństwa.
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Zadanie to realizowano poprzez prezentowanie logo programu „BEZPIECZNA
GMINA SULECHÓW” podczas realizacji imprez SDK, umieszczanie go na
materiałach informacyjnych i w mediach lokalnych.
Na każdej imprezie organizowanej przez Sulechowski Dom Kultury, m.in.:
bezpieczne wakacje i ferie, WOŚP, turnieje rekreacyjne i szachowe, wycieczki nie
zabrakło akcentu związanego z programem „Bezpieczna Gmina”. Były tam obecne
plakaty i banery z treściami związanymi z profilaktyką i bezpieczeństwem.
NOWE ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU „BEZPIECZNA GMINA
SULECHÓW” przewidziane do realizacji w 2013 roku to Festiwal Kultury
Alternatywnej „Wbrew” 24 maja 2013, Sulechowski Dom Kultury.
Do udziału w nowym wydarzeniu, jakim będzie Festiwal Kultury Alternatywnej
pt: „Wbrew”, zaprosimy młodych twórców, kreatorów reprezentujących tzw. kulturę
alternatywną, spod znaku music, extreme, street artu i szeroko pojętej fantastyki.
Organizatorem Festiwalu jest Sulechowski Dom Kultury.
Ma to być festiwal po trosze artystyczny, po trosze muzyczny, z elementami
sportów kontaktowych oraz fantastycznych, ale najważniejszą jego płaszczyzną ma
być sfera towarzyska, kreacja, integracja i inspiracja młodych środowisk twórczych.
Będzie to wydarzenie, które ma pokazać, że możliwa jest równowaga
pomiędzy różnymi dziedzinami zainteresowań. Ma to mieć odzwierciedlenie
w pięciu głównych tematach: fantastyka, sport, gry, muzyka i kultura. Dlatego
"Wbrew" to różne formy, reprezentowane przez twórców wywodzących się
z różnych środowisk, znanych i debiutujących, polskich i zagranicznych,
awangardowych i tradycyjnych. W ramach Festiwalu odbędą się koncerty muzyczne,
warsztaty, wystawy, pokazy, projekcje filmowe oraz sporty walki.
Program festiwalu obejmie trzy niezależne strefy: Music i Extreme, Art.
i Fantastyka.
Celem festiwalu jest stworzenie możliwości zaprezentowania:
 interaktywnych wizualizacji,
 prac fotograficznych,
 graffiti,
 perfomance,
 happeningu,
 działań z zakresu szeroko rozumianego street artu i extremy,
 ekspertmentalnej muzyki elektronicznej,
 videoartu,
 tańca ulicznego,
 beatbox,
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 wskazanie właściwych form spędzenia wolnego czasu i właściwego
rozwoju osobowości.
Wstępny program imprezy 24.05.2013 Festiwal Kultury Alternatywnej ,,Wbrew
2013”:
 II Gala Sportów Walki – Kick-boxing,
 Festiwal/kultura graffiti,
 wykonawcy Hip-Hop,
 DJ-je,
 Break Dance,
 Kultura klubów fantasy (klub Fantasy Ad Astra i inne) – gry, prezentacje
w namiotach + Piwnica Win – gry i zadania zw. z historią Zamku,
Sulechowa,
 sztuki wizualne – Piwnica win + pracownia multimedialna.
B. Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie w zakresie swojego działania
oraz w zadaniach statutowych pełni rolę administratora obiektów sportowych, jak
również koordynuje i organizuje imprezy sportowo –rekreacyjne. Aktywizuje dzieci,
młodzież do różnorodnych działań na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
poprzez rozwijanie różnych form aktywności ruchowej. Przez uczestnictwo
w różnych zawodach sportowych, kształtuje się właściwa relacja między
uczestnikami, zwiększa się integracja grup w szkołach, klubach. Obniża się poziom
stresu, oraz podnosi się poczucie własnej wartości. Zapoznajemy dzieci z różnymi
formami wypoczynku, promujemy zdrowy tryb życia. Kształtujemy umiejętności
nieagresywnego wyrażania przykrych stanów emocjonalnych, bez krzywdzenia
siebie i innych. W tym celu wykorzystujemy bazę sportową typu: stadion, boiska,
bieżnie, basen miejski, hale sportowe, port w Cigacicach.
Współpracujemy z różnymi podmiotami organizującymi turnieje sportowe według
zapotrzebowania spędzania wolnego czasu.
C. Biblioteka Publiczna.
W ramach programu Bezpieczna Gmina Sulechów, Biblioteka podjęła
działania, które miały na celu pokazanie wielu pożytecznych form spędzania czasu
wolnego przez dzieci i młodzież, uświadomienie im istniejących zagrożeń oraz
propagowanie bezpieczeństwa.
Zorganizowano następujące imprezy dla dzieci i młodzieży:
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POGADANKI
● „Bezpieczne ferie” - dla dzieci uczestniczących w zajęciach feryjnych wykład
przeprowadzili
funkcjonariusze
Straży
Miejskiej,
którzy
opowiedzieli
o bezpieczeństwie w domu, na podwórku, w górach i na ślizgawce. Po spotkaniu
dzieci otrzymały odblaskowe breloczki, aby były widoczne na drodze.
● „Bezpieczny Internet” – pogadanka przeprowadzona przez bibliotekarza,
● „Nr 112 numerem życia” – pogadanki przeprowadzili funkcjonariusze Policji,
Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.
GŁOŚNE CZYTANIE PRZEDSZKOLAKOM
● ”Prawa małego człowieka”,
● „Bezpieczna droga do domu”.
WYSTAWA I KONKURS PLASTYCZNY
●
„Różne
mundury
–
wspólne
ideały”
zorganizowane
wspólnie
z Hufcem Babimojsko-Sulechowskim ZHP popularyzujące działania służb
mundurowych na rzecz bezpieczeństwa.
SPOTKANIE PLENEROWE W KALSKU
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to bardzo ważny temat przed wakacjami.
Wychodząc naprzeciw tym ważnym zagadnieniom Sołtys i Rada Sołecka w Kalsku
oraz Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów wraz z filiami bibliotecznymi
zorganizowały spotkanie plenerowe „Nr 112 numerem życia”. W piękną, słoneczną
niedzielę 24 czerwca spotkaliśmy się na placu zabaw w Kalsku. Jednostka
sulechowskiej Straży Pożarnej oraz młodzieżowa sekcja OSP w Kijach wraz
z naczelnikiem Mirosławem Gienko przeprowadziły symulację akcji ratowniczej
osoby uwięzionej w płonącym samochodzie, natomiast Dowódca JRG PSP
w Sulechowie Mariusz Bieława zapoznał dzieci i młodzież ze znaczeniem numeru
112 w krajach UE oraz relacjonował pokaz improwizowanej resuscytacji krążeniowo
– oddechowej wykonywany przez ratowników medycznych Straży Pożarnej.
Wszyscy uczestnicy oglądali pokazy z dużym zainteresowaniem. Kto chciał
sprawdzić swoją wiedzę o numerze 112 mógł wziąć udział w quizie
przeprowadzonym przez Komendanta sulechowskiej Straży Miejskiej Krzysztofa
Sadowskiego i strażniczkę Ilonę Sulik. W trakcie spotkania dużym zainteresowaniem
cieszyło się znakowanie rowerów przez sulechowską Policję. Burmistrz Gminy
Sulechów Roman Rakowski oraz Dyrektor Biblioteki Teresa Zawalna wręczyli
nagrody laureatom konkursu plastycznego na plakat reklamujący NUMER 112,
uhonorowano
również
wzorowych
czytelników
Filii
Bibliotecznej
w Kalsku, którym nagrody wręczyła przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu pani Romualda Jarecka - Cieślak. Organizatorzy przewidzieli też
konkurencje zręcznościowe dla dzieci i ich opiekunów oraz zaproszonych gości,
kolorowe fryzury malowane przez profesjonalną fryzjerkę panią Ewę Wierzejewską
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oraz zabawy przeprowadzone przez harcerki z Hufca Babimojsko-Sulechowskiego
ZHP. Spotkanie uprzyjemniał występ zespołu MANGO, któremu akompaniował
pan Marek Wyszyński. Dzięki ofiarności sponsorów dzieci i młodzież otrzymały
wiele ciekawych nagród, pocieszanek i mnóstwo słodyczy, a każdy z uczestników
spotkania mógł skosztować pysznej grochówki i ciast domowego wypieku
przygotowanych przez mieszkanki Kalska. Spotkanie plenerowe spełniło
oczekiwania organizatorów i przyczyniło się do wzmocnienia poczucia
bezpieczeństwa w naszej gminie.
Ponadto w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
w bibliotece przeprowadzono szereg działań edukacyjno – literackich tj.:
 spotkania autorskie z pisarzami,
 przedstawienia teatralne /Teatr Maska, Studio Art.-Re z Krakowa/,
 inscenizacje /uczniowie SP nr 1 w Sulechowie/,
 Europejskie Dni Dziedzictwa /wspólnie z Fabryką Nici „AMANDA”
w Sulechowie oraz sulechowskimi szkołami podstawowymi/,
 VII Sulechowski Tydzień Literacki /wspólnie ze Stowarzyszeniem na
Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji „Stella Polaris”/,
 konkursy /literacki, recytatorski, plastyczny/,
 Tydzień bibliotek,
 Ferionada /zajęcia feryjne dla dzieci/,
 zajęcia czytelniczo- plastyczne dla przedszkolaków,
 prezentacje multimedialne,
 wystawy okolicznościowe i tematyczne.
Przy realizacji programu współpracowaliśmy z placówkami oświatowymi,
Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją i Hufcem ZHP.
Liczymy na to, że dzięki przeprowadzonym przez nas działaniom, nastąpi
wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w naszej gminie, umocni
się współpraca z instytucjami na rzecz bezpieczeństwa najbliższego otoczenia,
bowiem bezpieczeństwo człowieka jest jego nadrzędną potrzebą i prawem.

D. Placówki oświatowe – Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury
i Sportu.
W roku 2012 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi samorząd
udzielił dotacji dwóm podmiotom na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca
Babimojsko-Sulechowskiego otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 500 zł na
organizację „Turnieju Zebra”, skierowanego do uczniów klas I-III szkół
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podstawowych, którego celem jest edukacja najmłodszych poprzez zabawę
i sportową rywalizację. Z kolei Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało
dotację w kwocie 3 500 zł na zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym
nad wodą. Organizacje pozarządowe chętnie współdziałały ze szkołami, organizując
konkursy plastyczne promujące zdrowie i bezpieczeństwo, jak również
profilaktyczne warsztaty dla młodzieży oraz zabawy sportowo-rekreacyjne, mające
na celu pokazanie zdrowego i bezpiecznego sposobu spędzania czasu wolnego.
Wszystkie dotowane zadania wykonywane były przez zleceniobiorców z należytą
dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników.
Kolejny raz zorganizowano także międzyszkolne oraz gminny etap
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestniczyli
w nim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Turniej cieszy
się niesłabnącym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży, dzięki czemu uczniowie
chętnie uczą się przepisów drogowych, które stosują również poza szkołą, co ma
korzystny wpływ na wzrost bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w pobliżu szkół.
Poza tym uczniowie posiadający wiedzę z zakresu kodeksu drogowego uzyskiwali
karty rowerowe wydawane przez dyrektorów szkół. Łącznie wydano 149 kart
rowerowych i 45 motorowerowych.
W szkołach podstawowych przeprowadzono akcję pod hasłem „Domofon
ICE”, która możliwa była dzięki wsparciu firmy Budimex. Najmłodsi uczniowie
wyposażeni zostali w karty odblaskowe z numerami telefonicznymi do rodziców
i innych bliskich osób, z którymi w razie potrzeby można się skontaktować udzielając
informacji o zdrowiu i bezpieczeństwie dziecka. Odblaski przypięte do plecaków
i tornistrów mają długotrwale służyć dzieciom i wpływać na poprawę ich
bezpieczeństwa.
Wszystkie placówki oświatowe podległe gminie realizowały zadania mające
wpływ na bezpieczeństwo nie tylko uczniów, nauczycieli czy pracowników szkoły,
ale i rodziców, którym dzieci chętnie przekazywały zdobytą wiedzę. Ponadto
zadbano także o bezpieczeństwo przechowywanych danych, stosując programy
antywirusowe oraz pilnując, by dostęp do dokumentów mieli wyłącznie upoważnieni
pracownicy.
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa rozpoczyna się już od najmłodszych lat,
tak więc w przedszkolach organizowano pogadanki z policjantami, strażnikami
miejskimi, strażakami oraz inne spotkania i wycieczki o charakterze prewencyjnym,
mówiące o bezpiecznej zabawie, udzielaniu pierwszej pomocy, korzystaniu
z numerów alarmowych, rozważnym zachowaniu na drogach i w sytuacjach
trudnych, jak np. w kontakcie z nieznajomymi. Również otoczenie placówek, czyli
ogródki, place zabaw i ogrodzenia zostały odpowiednio zabezpieczone.
W piaskownicach wymieniono piasek, a przedszkola były zamykane w celu ochrony
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przed niepowołanymi osobami z zewnątrz. Takim zabezpieczeniem jest także
funkcjonujący we wszystkich placówkach oświatowych monitoring.
Poza tym pracownicy szkół i przedszkoli systematycznie uczestniczyli
w szkoleniach BHP i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas lekcji
wychowawczych poruszano zagadnienia agresji i przemocy oraz uczono, w jaki
sposób sobie z nimi radzić. We wszystkich działaniach placówki współpracowały
z rodzicami, dla których organizowano spotkania tematyczne, np. o zagrożeniach
płynących z używek, niewłaściwego korzystania z Internetu lub nieodpowiednich do
wieku gier komputerowych i telewizyjnych, a także na temat ryzyka związanego
z przynależnością do sekt czy niebezpiecznych zachowań młodzieży, w tym
seksualnych. Pedagogizacja rodziców pozwoliła na wzrost poziomu bezpieczeństwa
w szkole oraz poza nią. Dzięki wszechstronnym działaniom różnych zespołów
powoływanych w placówkach (np. Komisji Opiekuńczo-Wychowawczej)
ograniczone zostały zachowania agresywne uczniów, tym samym skuteczniej można
było przeciwdziałać przestępczości nieletnich. Młodzież gimnazjalna podczas lekcji
wychowawczych poznawała konsekwencje prawne w przypadku popełnienia czynów
karalnych, a praca nauczycieli podczas dyżurów na korytarzach, czy innych
obiektach szkolnych, sprzyjała zmniejszeniu liczby aktów wandalizmu.
Placówki oświatowe, realizując liczne programy np. z zakresu zdrowia,
przystosowania do życia społecznego, profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa
publicznego i wielu innych starały się spopularyzować wśród uczniów podstawowe
zasady funkcjonowania w państwie prawa i w społeczeństwie obywatelskim, a także
zbudować poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie i za najbliższych.
Osiągnięcia szkół w tej dziedzinie nagrodzone zostały certyfikatami, takimi jak:
„Bezpieczna szkoła”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła z klasą”, „Szkoła przyjazna
dla sportu” czy „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

E. Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach realizacji założeń wynikających z programu „ Bezpieczna Gmina
Sulechów” – Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie podejmował w 2012 roku
działania zmierzające do kompleksowej pomocy na rzecz rodzin dotkniętych
zjawiskiem przemocy domowej.
Ogółem interwencją kryzysową objęto 66 rodzin. W ramach tych działań 74
razy zastosowano procedurę „Niebieskiej Karty”, w tym 7 Niebieskich Kart
przekazano instytucjom działającym na rzecz pokrzywdzonych, celem podjęcia
działań prawnych przeciwko sprawcom przemocy. Pracownicy socjalni sporządzili
224 informacje na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, które były wykorzystane przy kierowaniu osób uzależnionych od
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alkoholu na odpowiednią terapię. Pracownicy socjalni 19 razy kierowali do Sądu
Rejonowego w Świebodzinie – Wydział Rodzinny i Nieletnich opinie dotyczące
sytuacji rodzin w zakresie ich prawidłowej funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz,
w przypadku zaniedbań w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, wnioski
o ustanowienie kuratora sądowego lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.
Nieodłącznym elementem działań na rzecz osób dotkniętych przemocą
w rodzinie stosowanym przez tut. Ośrodek jest poradnictwo, którego celem jest
przekazanie ofiarom przemocy informacji o możliwościach szukania sposobu
rozwiązania tego problemu we wszystkich instytucjach, które zajmują się tego typu
przypadkami. Poradnictwem objęto ogółem 94 rodziny.
Tut. Ośrodek w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Kobiet
BABA, które z różnych źródeł, między innymi umożliwia mieszkańcom gminy
korzystanie nieodpłatnie z porad prawnych i obywatelskich. Średnio miesięcznie
korzystało z tych porad około 30 osób.
Szybka wymiana informacji zwiększa szansę na szybkie działanie związane
z rozwiązaniem problemów przemocy w rodzinie. W 2012 roku Komisariat Policji
w Sulechowie w ramach procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie
„Niebieska Karta ” przekazywał informację do tut. Ośrodka o interwencjach Policji
na terenie gminy, które wynikały z powodu awantur i użycia przemocy w stosunku
do członków rodziny. W oparciu o uzyskane w ten sposób informacje pracownicy
socjalni dokonywali rozeznania sytuacji zgłoszonej rodziny i w razie potrzeby
udzielali wsparcia. Funkcjonariusze Policji przekazali w 2012r. 65 Niebieskich Kart.
Dokumenty w postaci Niebieskiej Karty trafiają do istniejącego przy OPS
w Sulechowie Zespołu Interdyscyplinarnego, który zajmuje się procedurami
interwencji wobec przemocy w rodzinie. Na czele Zespołu Interdyscyplinarnego stoi
przewodniczący, którego zadaniem jest koordynowanie działań mających na celu
interwencję wobec poszkodowanych i sprawców przemocy. W skład Zespołu
Interdyscyplinarnego wchodzą: pracownik socjalny, przewodniczący GKRPA,
kurator sądowy oraz dzielnicowy. W razie potrzeby na posiedzenie Zespołu
zapraszane są inne osoby np. pedagodzy szkolni, członkowie rodzin. W trakcie
spotkań Zespołu omawiane są przypadki przemocy zgłoszonych do instytucji, które
reprezentują. Zaproszone osoby wymieniają się informacjami i doświadczeniami
z pracy z rodzinami dotkniętymi problemami uzależnienia, zaniedbań opiekuńczowychowawczych, przemocy, trudności opiekuńczo-wychowawczych. Zespół
Interdyscyplinarny pozwala na połączenie wszystkich możliwości jednocześnie
i natychmiastowe ich uruchomienie. Jest to niezwykle ważne w przypadku sytuacji
kryzysowej i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa bowiem szansę na
szybkie przeciwdziałanie sytuacjom niepożądanym.
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W ramach procedury interwencji wobec przemocy domowej przy Zespole
Interdyscyplinarnym powstały grupy robocze składające się z pracownika socjalnego,
funkcjonariusza policji, a także osoby zaproszonej do współpracy. W trakcie działań
grupy roboczej odbywają się spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy. Efektem
tych spotkań jest rozpoznanie sytuacji rodziny i ustalenie sposobu przeciwdziałania
przemocy oraz monitoring skutków podjętych działań. Powołanie grupy roboczej
następuje z chwilą wpłynięcia do Zespołu Interdyscyplinarnego Niebieskiej Karty.
W 2012 roku Zespół podjął kompleksowe działania w stosunku do 74 rodzin. Odbyły
się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 121spotkań grup roboczych.
Zgodnie z nowymi założeniami do realizacji programu „Bezpieczna Gmina
Sulechów” w zakresie tworzenia i rozwoju systemu opieki nad dzieckiem i praca
z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
oraz przeciwdziałaniu patologii społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sulechowie zatrudniono na czas określony tj. do końca roku 2012 r. dwóch
asystentów rodziny. Ich zadaniem było prowadzenie pracy z rodziną w oparciu
o planowanie i udzielanie wszechstronnej specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu
problemów życiowych. Koszty związane z zatrudnieniem asystentów zostały pokryte
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W bieżącym roku tut. Ośrodek będzie
również podejmował starania o zatrudnienie asystenta rodziny i kontynuowania pracy
nad tworzeniem sytemu opieki nad dzieckiem i rodziną mającego na celu poprawę
funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
VII. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – z zakresu
ochrony ludności przed skutkami zdarzeń kryzysowych zrealizowano następujące
zadania:
1. Przystąpiono do opracowania nowego Planu Obrony Cywilnej.
2. Opracowano i wydano podległym jednostkom wytyczne Burmistrza do
działalności w zakresie OC i zarządzania kryzysowego na 2012 rok.
3. Jeden raz w miesiącu, za wyjątkiem lipca i sierpnia, przeprowadzono trening
radiowo-telefoniczny przekazywania sygnałów alarmowych.
4. Jeden raz w kwartale prowadzona była głośna próba syren alarmowych.
Wykazało to, że nie wszystkie syreny są w pełni sprawne, są one już
przestarzałe i wymagają wymiany na nowego typu syreny elektroniczne,
umożliwiające przekazywanie zarówno sygnałów alarmowych, jak
i komunikatów głosowych. W roku 2012 wymieniono we wszystkich syrenach
radiotelefony, a w bieżącym roku będą wymieniane radiowe urządzenia
włączające RUW 2000 na nowe RUW 3000.
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5. We wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych przeprowadzono po
2 treningi ewakuacji stanu osobowego w warunkach zagrożenia życia
i zdrowia.
6. Dokonano zakupu sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego:
20 kamizelek asekuracyjnych oraz 400 m² foli budowlanej. W roku 2013
planuje się zainstalowanie sms-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach
mieszkańców gminy.
7. Stan osobowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
brał udział w ćwiczeniu regionalnym „ANAKONDA-12”.
8. Systematycznie aktualizowano bazę danych o siłach i środkach obrony
cywilnej „ARCUS”.

VIII. Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych.
W ramach infrastruktury na terenie miasta i gminy zrealizowano następujące
zadania:
1) w zakresie remontów dróg i chodników gminnych wykonano:
- usługi sprzętem na drogach gminnych,
- remonty nawierzchni bitumicznych,
- zakup tłucznia bazaltowego,
- zakup tłucznia betonowego,
- frezowanie nawierzchni bitumicznych,
- usługi remontowe w zakresie usuwania awarii na drogach gminnych,
2) w zakresie inwestycji:
- w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-DostępnośćRozwój” zrealizowana została przebudowa drogi nr 3246F – ulica Walki
Młodych w Sulechowie,
- przebudowa drogi ul. Witosa w Sulechowie.
Wyżej wymienione prace wykonane w roku ubiegłym miały znaczny wpływ na
poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulechów.
W obrębie ulicy Walki Młodych w Sulechowie wykonana została nowa
nawierzchnia jezdni oraz chodników z kostki brukowej betonowej. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa pieszym wyznaczone zostały i oznakowane dwa
przejścia dla pieszych. Obniżenie wysokości krawężników umożliwiło korzystanie
z chodników osobom niepełnosprawnym. Ponadto zamontowane zostały urządzenia
bezpieczeństwa ruchu, w tym w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Jana
Pawła II - bariery ochronne stalowe ocynkowane typu U-12a oraz lustro drogowe
okrągłe.
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Wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej w obrębie
ul. Witosa w Sulechowie także poprawiło bezpieczeństwo użytkowników drogi.
W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych poprawiony został stan
techniczny dróg – wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
wyrównano oraz utwardzono tłuczniem bazaltowym i betonowym drogi gruntowe,
usuwano na bieżąco awarie powstałe na drogach gminnych. Przeprowadzone zostały
także prace polegające na frezowaniu zniszczonych odcinków nawierzchni
bitumicznych.
Ponadto, w celu należytego utrzymania oznakowania pionowego dróg,
systematycznie przeprowadzane były kontrole oznakowania i w razie potrzeby jego
elementy były wymieniane lub uzupełniane.
W okresie zimowym, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg, na
zlecenie Gminy, wykonywana była usługa zimowego utrzymania dróg, w tym:
a) całodobowe usuwanie śliskości zimowej, przy użyciu czystej soli zwilżonej
roztworem wodno-solnym, na jezdniach o nawierzchni utwardzonej
w Sulechowie oraz na wskazanych jezdniach dróg gminnych we wsiach:
Krężoły, Cigacice, Brzezie k. Sulechowa, Kruszyna, Górki Małe, Kalsk
a także na jezdni w obrębie drogi łączącej wsie Nowy Świat - Górzykowo,
b) całodobowe odpłużanie wskazanych odcinków jezdni o nawierzchni
gruntowej na terenie miasta i wsi, z posypywaniem mieszanką soli z piaskiem
lub piaskiem,
c) interwencyjne zimowe utrzymanie jezdni na terenie Gminy Sulechów,
poprzez odpłużanie z posypywaniem mieszanką soli z piaskiem lub piaskiem,
d) interwencyjne usuwanie i wywóz śniegu zalegającego na jezdniach
wskazanych przez Zamawiającego.
IX. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
W ramach realizacji zadań wynikających z programu „Bezpieczna Gmina
Sulechów” w 2012 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
wykonano następujące działania:
1) Działania profilaktyczne z zakresu ochrony środowiska:
 przeprowadzono wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów
pogadanki na temat ochrony środowiska przed odpadami oraz z zakresu
ochrony przyrody,
 pracownik wydziału był przewodnikiem wycieczek prowadzonych na
terenie Gminy,
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 w ramach pielęgnacji zieleni miejskiej przeprowadzano zabiegi polegające na
usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu,
 przeprowadzono prace polegające na usunięciu wywrotów oraz złomów drzew
powalonych w wyniku klęsk żywiołowych w maju i czerwcu 2012 roku,
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 zlikwidowano gniazda szerszeni z miejsc gdzie powodowały zagrożenie
(ul. Skłodowskiej w Sulechowie oraz w miejscowości Buków).
2) Uzupełnianie i modernizowanie oświetlenia drogowego placów i ulic:
 oświetlono place zabaw w miejscowościach Kije, Głogusz i Klępsk,
 dokonywano montażu dodatkowych opraw oświetleniowych na wnioski
mieszkańców m.in. w miejscowościach Łęgowo, Brody, Kije, Klępsk, Głogusz
i Okunin.
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3) Egzekucja obowiązków właścicieli posesji w zakresie utrzymania czystości
i porządku:
 w ramach interwencji na wniosek osoby zgłaszającej wspólnie ze Strażą
Miejską przeprowadzono kontrolę umów na odbiór ścieków i odpadów
komunalnych na terenie Gminy Sulechów.
4) Dyscyplinowanie mieszkańców w zakresie obowiązków właścicieli psów:
 na bieżąco przeprowadzano wspólnie ze Strażą Miejską kontrole
przestrzegania obowiązków posiadaczy psów,
 w ramach obowiązków gminy w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami
przekazywano bezdomne psy do schroniska w Zielonej Górze w ilości 53 szt.
oraz do adopcji w ilości 11 psów i 6 kotów,
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 na interwencje Straży Miejskiej udzielano pomocy weterynaryjnej bezdomnym
zwierzętom z terenu gminy.
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5) Budowanie placów zabaw i boisk sportowych dla zagospodarowania wolnego
czasu dzieci i młodzieży:
 zagospodarowano tereny rekreacyjne w miejscowościach Kije, Głogusz
i Klępsk wyposażając je w urządzenia zabawowe,

 ogrodzono plac zabaw w miejscowości Obłotne w celu zapewnienia
bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw (plac zabaw położony na
skrzyżowaniu ruchliwych dróg),
 zdemontowano z terenów gminnych urządzenia zabawowe nie spełniające
norm bezpieczeństwa.
6) Pielęgnacja zieleni:
 usuwano na bieżąco zagrożenia powodowane przez drzewa,
 wykonano prace polegające na usunięciu zakrzaczeń w miejscach publicznych
celem zapewnienia bezpieczeństwa.
7) Usuwanie skutków dewastacji i kradzieży:
 naprawiano skrzynkę elektryczną przy ul. Piaskowej,
 zabezpieczono i zlecono naprawę uszkodzonej w wyniku prac ziemnych linii
oświetleniowej przy ul. Gdańskiej,

39

 uzupełniono skradzione wpusty drogowe w ulicach Południowej, Kasztanowej,
Lema, Krańcowej, Kusocińskiego i przy ul. Poznańskiej w Sulechowie oraz
przy ul. 1-go Maja w Brodach i ul. Portowej w Cigacicach,
 dokonano napraw urządzeń zabawowych uszkodzonych na skutek dewastacji
w miejscowości Kije,
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 zabezpieczono przed dostępem
w miejscowościach Kije i Buków,

osób
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postronnych

nieczynne

studnie
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 zabezpieczono toaletę (dół kloaczny) w miejscowości Pomorsko przy placu
zabaw,

 montaż i naprawa tablic informacyjnych,
 montaż lamp solarnych przy przystankach autobusowych w miejscowościach
Okunin i Kije (Góry B.),
 utwardzenie nawierzchni między garażami - dojazd od strony ul. Chopina
i placu przy ul. Tkackiej w Sulechowie.
Wnioski:
W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost aktów wandalizmu
i dewastacji urządzeń komunalnych na terenie gminy. Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska merytorycznie odpowiedzialny za utrzymanie
urządzeń komunalnych, dokonywał na bieżąco zgłoszeń do Komisariatu Policji
w Sulechowie. Policja podczas prowadzenia postępowania ustaliła kilku sprawców
i przekazała sprawy do sądu. Wszystkie powstałe szkody były usuwane na bieżąco.
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W roku 2013 Wydział GK i OŚ liczy na współpracę z Sulechowską Strażą
Miejską, która swoim działaniem może przyczynić się do znacznego ograniczenia
aktów wandalizmu i dewastacji urządzeń komunalnych na terenie Gminy Sulechów.
W ramach bieżącej kontroli urządzeń komunalnych zostaną zinwentaryzowane
wszystkie urządzenia wymagające wymiany lub naprawy. Prace remontowe będą
zlecane na bieżąco firmom posiadającym z Gminą umowy na ich wykonanie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy GK będą przeprowadzali
przeglądy placów zabaw w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników.
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X. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
1. Zad. Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na
terenie Gminy.
1). Przegląd wiosenny rowów i urządzeń melioracyjno-odwadniających.
1. Przegląd rowów i urządzeń melioracyjno-odwadniających w celu przygotowania
tych urządzeń do spływu wód roztopowych na następujących Rowach:
R-S4, R-26, R-23, R-24, R-10, R-11, R-5 w Sulechowie,
R-S69 i R-69a w Krężołach,
R-S70, R-72, R-74, R-A i R-S78 w Sulechowie i w Brzeziu k.Sulechowa,
R-S26, R-S32 w Krężołach i Obłotnie,
R-S5 w Kruszynie,
w tym wykonać następujące roboty:
 skucie lodu przy kratach na wlocie do rurociągów,
 systematyczne oczyszczenie krat,
 oczyszczenie wylotów i wlotów do przepustów, rurociągów, itp.,
 usunięcie zatorów z gałęzi, odpadów, kry, itp.,
 lokalne odmulenie dna rowów,
 oczyszczenie studzienek przelotowych i kontrolnych na rurociągach,
odmulenie rurociągów w ciągu tras rowów,
 udrożnienie przepustów na drogach gminnych,
 kontrola drożności rowów, budowli wodnych, przepustów, krat, it
 razem na długości 2 300m wraz z budowlami, rurociągami. itp.
2. Zebranie i wywóz odpadów wydobytych z ww. urządzeń melioracyjnoodwadniających.
2). Konserwacja Rowu R-138 w Górkach Małych.
Zakres wykonanych robót:
 odmulenie odcinka Rowu R-138 L=122 m w tym:
 lokalne usuniecie krzaków, gałęzi, itp.,
 odmulenie rowu od km 0+020 do km 0+120 warstwą 0,4m L=100 m,
 odmulenie rowu od km 0+120 do km 0+140 warstwą 0,2m L=20 m,
 odmulenie przepustu w km ca 1+00, śr. 0,6m L=2,0 m, szt. 1,
 rozplantowanie urobku,
 wywóz odpadów.
3). Rurociąg tymczasowy na Rowie R-S70 w Brzeziu k.Sulechowa.
Zakres wykonanych robót:
 rurociąg z rur PEHD Pecor OPTIMA  800mm L=8,0m.
47

4). Konserwacja Rowu R-10a, R-11, R-5 w Sulechowie.
Zakres wykonanych robót:
 wykoszenie traw i porostów,
 oczyszczenie krat, studzienek, wlotów i wylotów,
 usunięcie gałęzi, odpadów, itp.,
 hakowanie rowów na dług. L=125m (R-10a) + (340-150)=190m (R-5) –
razem 315m,
 odmulenie warstwą 0,20cm na dług. 120m (R-11) i L=150m – razem
270m.
5). Drenaż niecki basenu w Sulechowie.
Zakres wykonanych robót:
- wykonanie drenażu niecki basenu – śr. 100mm L=60m, w tym:
a) rurociąg drenażowy PVC (rura żółta)  100mm, L=60m,
b) studzienka połączeniowa  400mm, szt. 1 (kryta).
6.) Naprawa przepustów w Pomorsku i w Brodach.
Zakres wykonanych robót:
1. Wykonanie nowego przepustu śr. 0,5m L=6,0m w Pomorsku na Rowie R-G
– szt. 2, (nr przepustu 114P i 116P).
2. Naprawa przepustu rurowego śr. 0,5m L=5,0m w Brodach na Rowie R-B15
– odmulenie przepustu – szt. 1, (nr przepustu 60aP).
7.) Uporządkowanie terenu w Bukowie.
Zakres wykonanych robót:
Uporządkowanie terenu na dz. nr 24/2, 25/3, 25/4, 69:
 wyrównanie terenu, oczyszczenie odcinka rowu, wywóz odpadów,
gruzu, itp.
8). Zakrycie odcinka rowu dz. nr 984 obręb 2 m. Sulechów.
Zakres wykonanych robót:
Wykonano rurociąg śr. 300mm L=22m wraz z:
 studzienką połączeniową ø 600mm/315 – kpl. 1,
 studzienką ø 400mm/200 z wpustem ulicznym – kpl. 1,
 sączek drenarski śr. 100mm, L=20m,
 pogłębienie rowu na wylocie z rurociągu – utworzenie osadnika.
Koszt robót zad. 1 – 50 094,84zł.
2. Zad. Naprawa przepustu w miejscowości Brzezie k.Sulechowa, działka nr 269.
Zakres wykonanych robót:
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1). Wykonanie niezbędnego odpływu na Rowie R-24:
 wycięcie krzaków,
 oczyszczenie dna poprzez hakowanie L= 200m,
 odmulenie przepustu śr. 0,4m L=6,0m szt. 1.
2). Wykonanie niezbędnego odpływu na Rowie R-S76:
 wycięcie krzaków,
 odmulenie warstwą 0,2-0,5m L= 400m,
 odmulenie przepustu śr. 0,6m L=7,0m szt. 1.
3). Wykonanie niezbędnego odpływu na Rowie R-S77:
 wycięcie krzaków,
 odmulenie warstwą 0,4m L= 100m.
4). Naprawa przepustu śr. 0,4m L=5,0m na Rowie R-S77:
 wykonanie podbudowy z tłucznia i żwiru grub. 20cm - 12m2
 nawierzchnia żużlowa grub. 15cm - 12m.2
Koszt robót zad. 2 – 9 895,35zł.
3. Zad. Konserwacja Rowów R-A i R-S78 L=590+1673=2163m oraz odmulenie
zbiornika wodnego na dz. nr 192/4 obręb 1 miasto Sulechów F=0,20 ha na terenie
Sulechowa i Brzezia k. Sulechowa.
Zakres wykonanych robót:
 odmulenie rowów, przepustów i rurociągów L=2163m,
 odmulenie zbiornika wodnego F=0,2ha,
 usunięcie krzewów i drzew w obrębie robót.
Koszt robót zad. 3 - 61 936,67 zł.
4. Zad. Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów Kruszyna - Krężoły L=1750+2226+184=4160m.
Zakres wykonanych robót:
Wykonano konserwację ww. rowów (bez odmulenia rurociągów) na ogólnej
długość L=1750+2226+184=4 160m, w tym:






wykoszenie skarp i dna oraz wygrabienie porostów,
wycięcie krzaków na skarpie rowu,
odmulenie dna na dług. 840m,
ułożenie żelbetowych korytek KS-1 w dnie rowu na dług. L=85m,
zebranie i wywóz odpadów.

Koszt robót zad. 4 – 34 668,45zł.
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Ogólny zakres robót objął:
a) konserwację lub odbudowę rowów wraz z przepustami na długości
10 155m,
b) odbudowę zbiornika wodnego o powierzchni 0,20ha.
Łączny koszt robót melioracyjnych i odwadniających tereny zabudowane
wykonanych przez gminę z własnego budżetu wyniósł 156 595,31 zł.
Uwagi i wnioski:
I. Odwodnienie terenów zabudowanych:
A. Sprawy formalno-prawne:
1. Uporządkować własności gruntów pod wodami – znaczna część rowów
nie jest własnością samorządów (gminnego lub wojewódzkiego), np. Rów
R-S4, stanowiący główny rów komunalny, na znacznej długości jest nie
wydzielony jako użytek, a grunt i ciek jest własnością prywatną.
Na znacznej długości rowu brak jest dostępu dla sprzętu do konserwacji
rowu.
2. Plany zagospodarowania przestrzennego muszą zawierać elementy
odwodnienia terenu a co najmniej zabezpieczone przede wszystkim
miejsca (wydzielone działki) dla tego odwodnienia (odpowiedniej
szerokości pasy – na budowę rowu i pasa dla konserwacji rowu wzdłuż
istniejącej sieci wodnej - jako rowy komunalne).
Przy likwidacji rowów istniejących, poprzez podział działek nie zapewnia
się innego sposobu odwodnienia terenu – przykład Krężoły.
B. Potrzeby wg pilności realizacji „od zaraz”:
1. Budowa przepustu na Rowie R-S4 w ciągu ul. Wielkopolskiej – wg
Koncepcji....
2. Budowa przepustu na Rowie R-S4 w ciągu ul. Gdańskiej – wg
Koncepcji...
3. Budowa kanalizacji drenażowo-deszczowej części ul. Gdańskiej i ul.
Babimojskiej.
4. Odwodnienie podstawowe - główne kanały komunalne (rowy lub
rurociągi) terenów budowlanych dla obrębu Krężoły i Kruszyna.
C. Potrzeby – pilne:
Tereny zabudowane:
1. Odwodnienie terenów zabudowanych pomiędzy ul. Poznańską a ul.
Wielkopolską – 35 ha,
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2. Odwodnienie innych terenów projektowanych pod budownictwo
mieszkaniowe z infrastrukturą (np. Krężoły, Obłotne, Brzezie
k. Sulechowa, itp.).
D. Potrzeby „oczekujące” wg kolejności realizacji:
1. Odbudowa rzeki Sulechówki wraz z budowlami – wg Koncepcji...
2. Odbudowa Rowu R-S4 wraz z rurociągiem i budowlami – wg
Koncepcji...
3. Odwodnienie terenów pomiędzy ul. Poznańską a ul. Wielkopolską – brak
koncepcji.
4. Odbudowa rowów wraz z budowlami na proj. osiedlu Krężoły – brak
koncepcji.
5. Odbudowa Rowów R-S70, R-S72, R-S74, R-S75 wg Koncepcji.
E. Inne (budowle komunikacyjne)
Wszystkie budowle jak mosty, przepusty na drogach gminnych są
w utrzymaniu zarządcy dróg a więc Gminy Sulechów. W zasadzie wszystkie
wymagają bieżącego utrzymania i konserwacji. Część z nich wymaga odbudowy
lub modernizacji inwestycyjnych. Powinny być ujmowane w planach
utrzymania dróg gminnych, ponieważ łączą się z potrzebą modernizacji
i utrzymania tych dróg, itp.
II. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
Należy dążyć do przywrócenia funkcji STRAŻNIKA WAŁOWEGO.
XI. Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy.
Realizacja zadań programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” przez Wydział
Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy w roku 2012:
1. Artykuły w Biuletynie Informacyjnym GS.
2. Informowanie lokalnych mediów o działaniach w zakresie programu
„Bezpieczna Gmina Sulechów”.
3. Wydział wspierał swoimi materiałami miejską policję oraz straż miejską
podczas wizyt w szkołach podstawowych na terenie Gminy.
Powyższe działania mają bezpośredni wpływ na edukację związaną
z bezpieczeństwem dzieci. Ponadto dbałość o bezpieczeństwo na drodze,
w parku, w mieście i na wsi staje się normą zachowania, a nie obowiązkiem
nakładanym w trakcie późniejszej edukacji. Bardzo trafną metodą promocji
bezpieczeństwa są pogadanki w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych
prowadzone przez policjantów i strażników miejskich, zakończone wręczeniem
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każdemu małemu uczestnikowi gadżetu promującego bezpieczeństwo i Gminę
Sulechów. Dzieci wiedzą, że Gmina Sulechów jest bezpieczna.
Planowane działania w roku 2013 :
1. Takie jak w roku 2012 z większym naciskiem na oddziały przedszkolne
w szkołach.
XII. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.
Realizując cele określone w programie „Bezpieczna Gmina Sulechów”
Spółka nasza przedstawia plan działań na rok 2013 r. realizowany przez
poszczególne wydziały naszego zakładu:
1. Wydział Wodociągów i Kanalizacji.
 Zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków – (stały monitoring
dostarczanej wody, badania wody przez odpowiednie służby).
 Dostawy wody pod kątem zabezpieczenia pożarowego.
Tabela eksploatacji wodociągu:
Lp

wyszczególnienie

wykonanie w dam3
(1 dam3 = 1 tys. m3 )

wykonanie
w dam3
(1 dam3 = 1 tys.
m3 )

wodociągi woda pobrana z ujęć

1357,7

woda
dostarczona gospodarstwa domowe i 763,5
(zużycie wody)
indywidualne gospodarstwa
rolne
na cele produkcyjne

84,2

pozostałe cele

120,2

Spółka poprzez ten wydział prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na
terenie gminy Sulechów wydział eksploatuje sześć ujęć wody i oczyszczalnię
ścieków. Wszystkie ujęcia czerpią wodę z czwartorzędowego poziomu
wodonośnego.
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Stacja Uzdatniania Wody w Sulechowie posiada 6 studni głębinowych.
Uzdatnianie wody polega na odżelazianiu i odmanganianiu. Dobrej jakości
woda poprzez zbiornik wody czystej=900 m3 i pompownię II0 dostarczana jest
dla miasta Sulechowa, Kruszyny, Krężoły, Brzezie /Sulechowa.

Ujęcie wody w Górkach Małych posiada dwie studnie głębinowe. Uzdatnianie
wody polega na odżelazianiu i odmanganianiu. Dobrej jakości woda poprzez
hydrofornię dostarczana jest do wiosek: Cigacice, Górki Małe, Górzykowo,
Leśna Góra i częściowo Nowy Świat.

Ujęcie wody w Kijach (Góry B) posiada trzy studnie głębinowe. Odżelaziona
i odmanganiona woda o dobrej jakości magazynowana jest w zbiorniku
wieżowym o pojemności 150 m3, skąd grawitacyjnie zasila wioski: Głogusz,
Kije i Góry B.
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Ujęcie wody w Brzeziu Pomorskim posiada dwie studnie głębinowe.
Uzdatnianie polega na odżelazianiu i odmanganianiu. Woda uzdatniona, dobrej
jakości, magazynowana jest w zbiorniku wieżowym o pojemności 150 m3, skąd
grawitacyjnie zasila wioski: Brzezie Pomorskie, Brody i Pomorsko.

Ujęcie wody w Klępsku posiada dwie studnie głębinowe. Uzdatnianie polega na
odżelazianiu i odmanganianiu. Uzdatniona woda o dobrej jakości zasila wioski:
Klępsk, Łęgowo i Okunin.

Ujęcie wody w Karczynie posiada dwie studnie głębinowe. Dobra jakość wody
surowej umożliwia za pomocą zestawu hydroforów zasilanie wiosek: Buków
i Karczyn.
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Wydział Wodociągów i Kanalizacji realizując swoje zadania świadczy
dodatkowo usługi w zakresie następujących prac:
1. prace ziemne wykonywane Koparko - ładowarką i mini-koparką firmy
JCB ,
2. wynajem agregatu prądotwórczego - przewoźny IVECO, niezbędnego
w przypadku awarii sieci energetycznej,
3. wynajem samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji
WUKO SCK4H, który w połączeniu z kamerą do monitoringu stanu sieci
kanalizacyjnej jest w stanie zlokalizować niedrożność i ją usunąć,
4. wywóz nieczystości płynnych.

Istnieje możliwość, w razie awarii, dostarczania wody z Sulechowa do
miejscowości zasilanych docelowo z Kij i Górek Małych.
Oczyszczalnia ścieków dla Sulechowa, zlokalizowana jest w obrębie
wioski Nowy Świat. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o bardzo
nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Osad nadmierny powstały
w procesie oczyszczania, po odwodnieniu na prasie komorowej, trafia na pole
i służy do rekultywacji gleby. Na użyźnionym podłożu jest prowadzona uprawa
wierzby energetycznej.
W 2001 roku założony został matecznik o powierzchni 2,9 ha do produkcji
sadzonek na docelową plantację o powierzchni 24 ha.
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Tabela eksploatacji kanalizacji:
Lp
wyszczególnienie

kanalizacja ścieki odprowadzone

wykonanie w dam3
(1 dam3 = 1 tys. m3 )

od gospodarstw domowych i
indywidualnych gospodarstw
rolnych

wykonanie
w dam3
(1 dam3 = 1
tys. m3)
639,9

od jednostek działalności
78,9
produkcyjnej (przedsiębiorstw,
zakładów przemysłowych,
budownictwa, transportu itp.)
Pracownicy całodobowo utrzymują w ruchu sieć o długości 78,3 km, ponadto
świadczą usługi w zakresie usuwania awarii wod-kan.
2.Wydział Usług Komunalnych.
W zakresie swoich obowiązków realizuje zadania związane
z oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni, ma za zadanie dbać o porządek,
czystość i estetyczny wygląd terenów gminnych, w tym również terenów
zielonych, a w okresie zimowym utrzymywać chodniki w stanie
umożliwiającym poruszanie się pieszych. Ponadto świadczy usługi wywozu
nieczystości płynnych.
Oczyszczanie miasta polega na mechanicznym oraz ręcznym oczyszczaniu
ulic, chodników i placów, przystanków autobusowych i ich otoczenia, myciu
wiat przystankowych, opróżnianiu koszy ulicznych, usuwaniu śmieci
z trawników, skwerów, parków i poboczy dróg, porządkowaniu stawów
i fontann, usuwaniu śliskości chodników podlegających sprzątaniu. Do
wykonania prac używamy zamiatarki mechanicznej (ulice i duże place), a także
dmuchawy, odkurzacze oraz tradycyjne szczotki ręczne (chodniki i trudno
dostępne miejsca).
Świadczymy usługi oczyszczania dróg, chodników i posesji, również zlecone
nam od Wspólnot Mieszkaniowych, osób prywatnych i zakładów pracy.
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Lp

1

ilość terenów gminnych
podlegających utrzymaniu
czystości (tereny zieleni)
m2
153.413

powierzchni jezdni
do sprzątania
m2
188.271

powierzchnia
chodników do
sprzątania
m2
601.600

Utrzymanie zieleni.
Utrzymanie zieleni to koszenie trawników, wykaszanie poboczy dróg gminnych,
wygrabianie liści, porządkowanie i utrzymanie czystości alejek w parkach,
sadzenie, ścinanie, odmładzanie i ogławianie drzew, frezowanie pni, przycinanie
żywopłotów, urządzanie, pielęgnacja i podlewanie rabatów, gazonów
i skalniaków, urządzanie terenów zielonych.
Lp

1

ilość trawników miejskich do
koszenia

m2
233.365
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ilość wykaszanych
wykaszanie
poboczy dróg
terenów gminnych
gminnych
(wioski) np.
boiska, place
zabaw itp.
2
m
m2
140.830
71.000

Wywóz nieczystości płynnych.
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb)
odbywa się przy użyciu nowoczesnego samochodu asenizacyjnego,
posiadającego zbiornik o pojemności 6,5 m3, spełniającego wszystkie
wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz gwarantującego
należyte wykonanie usługi.
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Usługi pogrzebowe.
Spółka zarządza i administruje cmentarzami komunalnymi w Sulechowie,
Brodach, Łęgowie, Bukowie, Pomorsku, Klępsku, Kalsku i Mozowie.
Prowadzimy szczegółową ewidencję osób zmarłych pochowanych na tutejszych
cmentarzach, administrujemy miejscami grzebalnymi oraz przyjmujemy opłaty
przedłużające prawo do grobu (tzw. prolongaty).

Tabela pochówku zmarłych na administrowanych cmentarzach:
lp.
wyszczególnienie
ilość pochówków
lokalizacja cmentarza

w roku 2012

1

Sulechów

162

2

Pomorsko

4

3

Kalsk

6

4

Brody

7

5

Klępsk

5

6

Mozów

2

7

Buków

6

8

Łęgowo

4

Spółka w ramach usług pogrzebowych posiada dwa specjalistyczne samochody
pogrzebowe marki „MERCEDES VITO” przystosowane do przewozu osób
zmarłych.
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3. Wydział Administracji i Zarządzania Nieruchomościami.
Zarządca budynkami przeprowadza obowiązujące (pięcioletnie, roczne)
przeglądy administrowanych budynków. Wszelkie remonty bieżące lub
kapitalne zlecane są wysoko wykwalifikowanym firmom specjalizującym się
w remontach budynków. Administratorzy na bieżąco monitorują podległe
wspólnoty pod względem bezpieczeństwa mieszkańców, jak również innych
użytkowników. Corocznie na zebraniach wspólnot mieszkaniowych omawiane
są warunki bezpieczeństwa mieszkańców. Wszelkie zagrożenia usuwane są
w ramach zgromadzonych środków finansowych danej wspólnoty. Ponadto, na
życzenie wspólnoty, zarządca podpisuje umowy ubezpieczeniowe obejmujące
polisy od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej.
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Spółka zarządza 194 wspólnotami mieszkaniowymi:
ilość
ilość lokali
ilość
ilość osób w
zarządzanych
użytkowych
mieszkań w
budynkach
wspólnot
w budynkach budynkach
mieszkaniowych
szt
szt
szt
osób
194
92
1657
4250

powierzchnia
eksploatacyjna
w budynkach
m2
97.910,30

W Wydziale Administracji i Zarządzania Nieruchomościami zatrudniamy
wykwalifikowany zespół pracowników posiadających stosowne świadectwa
kwalifikacyjne, licencje oraz uprawnienia budowlane.
Spółka nasza w roku bieżącym w ramach programu „Bezpieczna Gmina
Sulechów” będzie kontynuowała zadania, które realizowała w roku 2012 oraz
jest gotowa przyjąć nowe zadania dla poprawienia stanu bezpieczeństwa
mieszkańców miasta i gminy Sulechów.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja programu „Bezpieczna
Gmina Sulechów” ma istotne znaczenie dla prowadzenia skutecznych działań
mających na celu ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych.
Zaangażowanie wielu instytucji i organizacji w realizację programu przynosi
znaczące korzyści przekładające się na poprawę bezpieczeństwa oraz wzrost
świadomości społecznej w zakresie umiejętności korzystania z poradnictwa,
profilaktyki i przeciwdziałania przemocy. Rzetelne podejście do wykonywania
codziennych zadań przez wszystkie instytucje zaangażowane w realizację
programu daje pożądane efekty i znacznie podnosi stan bezpieczeństwa
mieszkańców gminy Sulechów.
Sprawozdanie przygotował zespół w składzie:
1. Tomasz Czekatowski, Krzysztof Furmański – Komisariat Policji.
2. Mariusz Bieława – JRG PSP.
3. Krzysztof Sadowski – Straż Miejska.
4. Krzysztof Kubicki – Żandarmeria Wojskowa.
5. Tomasz Furtak – Sulechowski Dom Kultury.
6. Rafał Rosolski – Ośrodek Sportu i Rekreacji.
7. Teresa Zawalna – Biblioteka Publiczna.
8. Elżbieta Colle – Ośrodek Pomocy Społecznej.
9. Barbara Szepelawa – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
10. Wojciech Sołtys – Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu.
11. Danuta Andruszkiewicz - Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych.
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12. Anna Dragan – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
13. Jarosław Wilczacki – Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
14. Edward Fedko – Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy.
15. Kamila Górna – Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień.
16. Marek Lelito – „SuPeKom”.
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