SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU
BEZPIECZNA GMINA SULECHÓW
ZA ROK 2015

SULECHÓW, dnia 29 lutego 2016 roku

Bezpieczeństwo to określony stan porządku publicznego, a także rodzaj
prowadzonych działań na rzecz minimalizacji ryzyka w zakresie różnorodnych
zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia wszystkich mieszkańców gminy, tak
w miejscach publicznych, jak w miejscu ich zamieszkania. Obowiązek ochrony
bezpieczeństwa publicznego, jak również poprawy poczucia bezpieczeństwa,
spoczywa nie tylko na powołanych do tego celu organach Policji. Jest to także
sfera działań organów samorządu – w tym Straży Miejskiej, wielu organizacji
społecznych, jak też pojedynczych mieszkańców.
Należy podkreślić, że bezpieczeństwo, a w szczególności bezpieczeństwo
człowieka w miejscu publicznym, jest nadrzędną potrzebą i prawem. Tym
samym, aby zapewnić i poprawić jego poczucie bezpieczeństwa, konieczne jest
inicjowanie oraz organizowanie szeregu kompleksowych i skoordynowanych
działań, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom niepożądanym społecznie.
Realizowany od kilku lat program zapobiegania przestępczości oraz
ochrony porządku publicznego i poprawy bezpieczeństwa obywateli w gminie
Sulechów „Bezpieczna Gmina Sulechów” (przyjęty do realizacji uchwałą
Nr XXXIX/366/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 kwietnia 2006
roku) jest wynikiem współpracy wielu środowisk zainteresowanych zmianą
niekorzystnej sytuacji. Poszczególne służby i instytucje odpowiedzialne za stan
bezpieczeństwa, realizując cele programu, wykonały następujące zadania,
mające ogromny wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie naszej
gminy.
I. Komisariat Policji w Sulechowie.
Komisariat Policji w Sulechowie, wskazane w punkcie 11 programu
kierunki działań, realizował w następujący sposób:
W roku 2015 dzielnicowi Komisariatu Policji w Sulechowie stale
współpracowali ze Strażą Miejską poprzez wspólne 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. Z uwagi
na zmniejszenie stanu etatowego SM, policjanci wykonali znacznie mniej
wspólnych służb. W 2015 wykonano 37 wspólnych patroli, w 2014 było ich
142. Zorganizowano 40 służb z udziałem innych podmiotów pozapolicyjnych
w tym:
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 Straż Leśna, Straż Rybacka – 37
 Żandarmeria Wojskowa – 2
 Straż Ochrony Kolei – 1.
Dzielnicowi i specjalista do Spraw Nieletnich i Patologii Komisariatu
Policji w Sulechowie w roku 2015 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.
W 2015 r. ilość ustalonych nieletnich sprawców czynów zabronionych na
terenie Miasta i Gminy Sulechów w wybranych kategoriach przedstawiono
w poniższej tabeli:
Liczba

Liczba

sprawców

czynów

Wskaźnik procentowy
udziału
nieletnich
w stosunku do ogółu
podejrzanych

Włamania

4

7

33,3%

Kradzieże

4

15

13,3%

Kradzieże samochodów

0

0

-

Rozboje

0

0

-

Bójki/Pobicia

0

0

-

Ustawa o narkomanii

1

1

50%

Uszczerbek na zdrowiu

1

1

10%

Uszkodzenie mienia

1

1

7,7%

Ogółem

15

31

4,2%
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1. Dzielnicowi i policjanci ogniwa patrolowego 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 pod wpływem alkoholu (8 osób),
 uciekinierów z domów rodzinnych (7 osób).
W następstwie oraz w celu zapobiegania takim i innym zjawiskom patologii,
wystąpiono z wnioskami, zawiadomieniami i interwencjami do:
 sądów rodzinnych (130 przypadków),
 szkół i placówek, innych placówek oświaty i wychowania (10
przypadków).
 Dzielnicowi i funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu
Policji w Sulechowie w roku 2015 dokonywali kontroli skupów złomu,
komisów i lombardów na terenie Gminy Sulechów, co utrudniało
sprawcom przestępstw i wykroczeń zbycie przedmiotów pochodzących
z czynów zabronionych i bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie
przestępczości przeciwko mieniu.
 Dzielnicowi oraz funkcjonariuszka do Spraw Nieletnich i Patologii
Komisariatu Policji w Sulechowie w roku 2015 poprzez prowadzenie
pogadanek z dziećmi i młodzieżą oraz spotkania z pedagogami
szkolnymi, kuratorami sądowymi, propagowali zachowania zmierzające
do ograniczania i likwidacji zagrożeń związanych ze zjawiskami
kryminogennymi i patologicznymi. W roku 2015 przeprowadzono 240
pogadanek z dziećmi i młodzieżą oraz 11 spotkań z pedagogami
szkolnymi i kuratorami sądowymi.
 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 zabezpieczenia ich
bezpieczeństwa. W roku 2015 zapewniono bezpieczeństwo między
innymi podczas:
 Finału WOŚP,
 Dni Sulechowa,
 Targów Rolniczych i Ogrodniczych w Kalsku,
 Dożynek Gminnych i Sołeckich,
 uroczystości państwowych,
 festynów i jarmarków.
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W trakcie wielu imprez starano się zapewnić nie tylko bezpieczeństwo
uczestnikom, ale także organizowano liczne konkursy dla dzieci oraz
prowadzono znakowanie rowerów.
 Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sulechowie w ramach działań
prewencyjnych wykonali łącznie 5308 służb patrolowych i obchodowych.
 Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Sulechowie
stosowali represje prawne wobec osób nagminnie popełniających
wykroczenia. Zestawienie ujawnionych na terenie Miasta i Gminy
Sulechów wykroczeń w wybranych kategoriach przedstawiono w tabeli
poniżej:

Wykroczenia
przeciwko:

Zastosowano
Skierowano Nałożono
środki
wniosków
mandatów
oddziaływania
o ukaranie
karnych
pozakarnego

Ujawniono
wykroczeń
ogółem

porządkowi
i spokojowi
publicznemu

25

74

59

158

mieniu

17

79

0

96

przepisom ustawy
o wychowaniu w
trzeźwości

11

426

22

459

obyczajności
publicznej

56

79

4

139

urządzeniom użytku
publicznego

0

61

5

66

bezpieczeństwu
osób i mienia

2

20

2

24

Mając powyższe na uwadze w roku 2016 należy:
 prowadzić działania ukierunkowane na ograniczenie przestępczości
pospolitej oraz na zwalczanie szczególnie uciążliwych dla
społeczeństwa wykroczeń naruszających spokój i porządek publiczny;
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 kontynuować współpracę ze Strażą Miejską i innymi podmiotami







pozapolicyjnymi;
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;
organizować konsultacje społeczne;
gromadzić dane statystyczne oraz sygnały od społeczeństwa celem
opracowania aktualnej mapy zagrożeń.

Działania Policji wpisują się w założenia programu „Bezpieczna Gmina
Sulechów”. Próbując zmierzyć ich efektywność należy stwierdzić, że
Komisariat Policji w Sulechowie w 2015 roku odnotował o 17 przestępstw
mniej niż w roku 2014, wszczęto ogółem 927 postępowań przygotowawczych,
to jest o 29 mniej niż w 2014 roku. Na terenie miasta Sulechów odnotowano
spadek zgłoszonych przestępstw przeciwko mieniu (130 w 2015 r., 172 w 2014
r.), także na terenie wiejskim w tej kategorii zgłoszono mniej przestępstw (56
w 2015 r., 88 w 2014 r.). Podniesienie bezpieczeństwa osób w miejscach
publicznych oraz dalszy spadek liczby zdarzeń związanych z zaborem mienia,
może nastąpić w związku z planowanym przez władze miasta montażem
i uruchomieniem monitoringu miejskiego.
Należy nadmienić, że KP Sulechów realizuje także akcje organizowane
przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., a których założenia
i cele są zbieżne z programem „Bezpieczna Gmina Sulechów”. Do takich
działań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym należy zaliczyć programy:
Lupo, Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje, Bezpieczna Zerówka, Bezpieczne
Gimnazjum. W trakcie prelekcji i pogadanek m.in. omawiana jest
odpowiedzialność prawna nieletnich, sposoby przeciwdziałania cyberprzemocy,
niebezpieczeństwa związane z uzależnieniami. W celu ograniczenia
przestępczości pospolitej, w tym kradzieży samochodów, policjanci organizują
punkty kontrolne w ramach „Akcji Samochód”. Celem ograniczenia zdarzeń
drogowych policjanci biorą również udział w akcjach „Trzeźwy Poranek”.
Niewątpliwie na zmniejszenie liczby zagrożeń mają wpływ akcje prowadzone
w ramach działań „Akcji Zima” (ujawnianie, pomoc osobom bezdomnym,
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zagrożonym wychłodzeniem organizmu). Na podniesienie bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży wpływają działania w ramach programów Bezpieczne
Wakacje i Bezpieczne Ferie.
Program „Bezpieczna Gmina Sulechów” w dużym stopniu realizowany
jest poprzez działania o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym.
Przeprowadzone spotkania, pogadanki z dziećmi i młodzieżą, a także z osobami
dorosłymi, ukierunkowane są na wskazywanie zagrożeń, podnoszenie
świadomości prawnej. Powyższe działania winny zaprocentować w przyszłości
przyczyniając się do spadku przestępczości oraz zmniejszenia innych zagrożeń.
Efekty podejmowanych działań w ramach programu są często niemierzalne, lecz
jeżeli choć w jednym przypadku, dzięki jego działaniu, udało się uniknąć
tragedii, to należy stwierdzić, że warto było podejmować tego typu
przedsięwzięcia. Przykładem mogą być podjęte działania w ramach akcji zima
i ferie, podczas których policjanci dokonali dziesiątek kontroli rejonów
zamarzniętych akwenów wodnych, miejsc przebywania osób bezdomnych.
Trudno jednoznacznie wskazać, jak przyczyniły się te działania do podniesienia
bezpieczeństwa osób. Faktem jest jednak, że nie odnotowano przypadku
utonięcia w wyniku załamania lodu, czy zgonu osoby bezdomnej z powodu
wychłodzenia organizmu.
Biorąc pod uwagę powyższe, pozytywnie można ocenić efekty
funkcjonowania w latach 2005-2015 programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”.
Nadmienić jednak należy, że w trakcie realizacji programu policjanci borykali
się również z problemami. Głównie wynikały one z niewystarczających sił
i środków. Bywało, że brakowało funduszy na wydanie ulotek, plakatów
informujących o pojawiających się zagrożeniach, a także na gadżety podnoszące
bezpieczeństwo i uatrakcyjniające dzieciom spotkania z policjantami. Z kolei
wyeksploatowany, psujący się sprzęt transportowy, niekiedy w ostatniej chwili
wykluczał przeprowadzenie zaplanowanych działań.
W przypadku uchwalenia podobnego programu w przyszłości
kierownictwo tutejszego Komisariatu Policji dołoży wszelkich starań aby cele
i zadania postawione Policji zostały wykonane możliwie jak najlepiej
i przyczyniły się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
II. Straż Miejska.
W ramach programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” Straż Miejska
w Sulechowie podjęła szereg działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
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mieszkańcom. W tym celu funkcjonariusze straży miejskiej patrolowali m.in.
placówki oświatowe, sulechowskie parki, okolice sklepów z alkoholem oraz
organizowali liczne akcje prewencyjne np. „Bezpieczna droga do szkoły”,
„Pomoc osobom bezdomnym”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”,
akcja „Pupil” która była skierowana do właścicieli czworonogów. Na terenie
miasta można było zaobserwować zwiększoną liczbę patroli Straży Miejskiej,
w roku 2015 odbyło się ich 343.
W celu poprawy bezpieczeństwa funkcjonariusze pojawiali się najczęściej
w tych miejscach, gdzie dochodziło do zwiększonej liczby wykroczeń lub
mieszkańcy prosili o częstsze pojawianie się patroli, czyli Targowisko przy
ul. Jana Pawła II, boisko przy ul. Licealnej, cmentarz komunalny, czy uliczki
osiedlowe.
W celu zwiększenia efektywności funkcjonariuszy w roku 2015
współpracowaliśmy z innymi służbami mundurowymi. Poniżej wykaz
wspólnych patroli:
Nazwa jednostki
Komisariat
w Sulechowie

Liczba patroli w 2015 r. Liczba patroli w 2014 r.
Policji

40

146

Żandarmeria Wojskowa

2

2

Straż Leśna

1

2

W roku 2015 została zmniejszona liczba patroli z innymi służbami.
Liczba wspólnych patroli z policją zmniejszyła się z 146 do 40 patroli.
Działalność patrolowa:
Każdego dnia, podczas służb, funkcjonariusze realizowali przede
wszystkim interwencje zgłaszane przez mieszkańców oraz czynności z zakresu
ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, w tym pod kątem:
 uniemożliwienia spożywania alkoholu w miejscach objętym zakazem,
 sprawdzanie wieku osób spożywających alkohol,
 kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących
sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym,
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 patrolowanie miejsc, w których dochodzi do zakłócania spokoju przez
gromadzącą się młodzież,
 podejmowanie czynności za naruszenia przepisów drogowych,
 w okresie zimowym przeprowadzano kontrolę osób bezdomnych.
Na terenie Gminy Sulechów pozostało czterech bezdomnych, którzy nie
chcieli się udać do noclegowni, spali oni w altankach na ogródkach
działkowych oraz w pustostanach. Osoby te były pod stałą kontrolą Straży
Miejskiej.
Na terenie gminy kontrolowano posesje osób prywatnych. Kontrole mają
na celu sprawdzenie oraz egzekwowanie przepisów wynikających bezpośrednio
z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy tj. zawarcie
umów na wywóz odpadów komunalnych, usuwanie nieczystości ciekłych,
wyposażenia nieruchomości w numer porządkowy na posesji itp. Strażnicy
sprawdzali, czy właściciele psów dopełnili obowiązku zgłoszenia psa
w Urzędzie Miejskim, a także szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Takich
kontroli w roku 2015 odbyło się 108.
W roku 2015 obyło się 185 kontroli placówek usługowych na terenie
miasta Sulechów w zakresie zawarcia umów na wywóz odpadów stałych.
Właściciele firm niezwłocznie po kontroli zawierali takie umowy.
Działania profilaktyczno-edukacyjne:
Strażnicy Miejscy spotykali się z uczniami szkół podstawowych oraz
z przedszkolakami. Podczas spotkań uczyli, w jaki sposób powinni prawidłowo
zachowywać się podczas przechodzenia przez jezdnię. Uczniowie mogli
dowiedzieć się również, jakie zagrożenia mogą napotkać podczas pokonywania
drogi do szkoły, zapoznawały się z numerami alarmowymi oraz miały
możliwość zgłoszenia zdarzenia dyżurnemu w Straży Miejskiej. W roku 2015
odbyło się 14 pogadanek co jest wzrostem o 40 % w stosunku do roku 2014.
Spotkania odbyły się w przedszkolach „Dobra Wróżka”, „Gucio”, Przedszkole
nr 6, Przedszkole nr 7, w Szkole Podstawowej w Brodach oraz z uczniami SP3
w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów, uczestniczyło około 280 dzieci.
Interwencje:
W roku 2015 funkcjonariusze Straży Miejskiej odnotowali 1531
interwencji. Jest to spadek o 40 %.
9

W ramach poprawy porządku i spokoju publicznego podjęto
8 interwencji. Ujawniono 4 wykroczenia polegające na umieszczaniu plakatów
w miejscach do tego nie przeznaczonych, bez zgody zarządzającego,
4 interwencje dotyczyły prowadzenia sprzedaży na terenie gminy poza
miejscami wyznaczonymi.
Wykroczenia:

Liczba
nałożonych
mandatów

Liczba
spraw
zakończona
pouczeniem

Suma

Porządek publiczny

1

3

4

Prowadzenie sprzedaży na
terenie
gminy
poza
miejscami wyznaczonymi

2

2

4

Razem

3

5

8

Funkcjonariusze często otrzymują zgłoszenia dotyczące psów. W roku 2015
ujawniono 21 wykroczeń z zakresu niezachowania zwykłych lub nakazanych
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
Wykroczenia te dotyczyły:
 puszczania psów bez nadzoru właściciela,
 wyprowadzania psów w miejscach publicznych bez kagańca oraz smyczy,
 15 wykroczeń nie stosowania się do ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie,
 5 wykroczeń dotyczyło nie sprzątania nieczystości po psie.
Wykroczenia:

Liczba
nałożonych
mandatów

Niezachowanie
środków ostrożności
przy trzymaniu
zwierzęcia

11

Liczba
spraw
zakończona
pouczeniem
10

Suma

Niesprzątanie po psie

4

1

5

Razem

15

11

26

21
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Podczas kontroli posesji osób prywatnych, strażnicy zwracali uwagę na
to, czy właściciele zawarli umowę na wywóz odpadów komunalnych, w jaki
sposób pozbywają się nieczystości ciekłych oraz, czy wyposażyli nieruchomość
w numer porządkowy. Podczas kontroli odnotowano 6 wykroczeń polegających
na termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarniami odpadów.
Wykroczenia te są najczęściej popełniane przez osoby prywatne poprzez
spalanie różnych śmieci.
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Liczba
spraw
zakończona
pouczeniem
3

Pozbywanie się
nieczystości ciekłych
w sposób nie zgodny
z ustawą

4

2

6

Spalanie odpadów

4

2

6

Razem

20

7

27

Wykroczenia:

Liczba
nałożonych
mandatów

Nie wyposażenie
nieruchomości
w urządzenie służące
do zbierania
odpadów

Ujawniono również 2
nieobyczajnego wybryku.
Wykroczenia:

wykroczenia

Liczba
nałożonych
mandatów

publicznego

Suma

15

dopuszczania

Wykroczenia
przeciwko obyczajności

2

Liczba
spraw
zakończona
pouczeniem
0

Razem

2

0

Suma

2

się

2

W roku 2015 odnotowano 24 interwencje dotyczące wykroczeń
przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 10 interwencji dotyczyło
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zaśmiecania drogi, ulicy, placu, aż 8 interwencji dotyczyło niszczenia terenów
zielonych przeznaczonych do użytku publicznego oraz uszkadzania roślin
poprzez postój pojazdów na trawniku.

Wykroczenia:
Zaśmiecanie drogi,
ulicy, placu
Niszczenie zieleni
Razem

Liczba
nałożonych
mandatów
21

Liczba spraw
zakończona
pouczeniem
1

Suma

3
12

5
6

8
18

10

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w roku 2015 odnotowano 7 wykroczeń, 5 z nich dotyczyło
spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem tj. w parkach, na ulicach,
placach oraz w punktach sprzedaży tych napojów. Pozostałe wykroczenia
dotyczyły usiłowania popełnienia wykroczenia w omawianym zagadnieniu.

Wykroczenia:
Spożywanie
alkoholu
w miejscach
objętych zakazem
Usiłowanie
Razem

Liczba
nałożonych
mandatów
25

Liczba spraw
zakończona
pouczeniem
0

Suma

2
27

0
0

2
7

5
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W roku 2015 odnotowano 18 wykroczeń z zakresu ustawy o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
dotyczyło to palenia głównie na przystankach komunikacji publicznej oraz
w pomieszczeniach obiektów sportowych, czy też ogólnodostępnych miejscach
przeznaczonych do zabaw dzieci.
Wykroczenia:

Palenie tytoniu w
miejscach objętym
zakazem
Razem

Liczba
nałożonych
mandatów

Liczba
spraw
zakończona
pouczeniem

Suma

18

0

18

18

0

18

W wyniku podejmowanych działań funkcjonariusze Straży Miejskiej
uzyskali następujące wyniki:

Wyniki
interwencje załatwione i odnotowane
legitymowane osoby
osoby ujęte i przekazane Policji
zabezpieczenie miejsca
przestępstwa, katastrofy lub innego
podobnego zdarzenia
nałożono mandatów karnych
pouczono sprawców wykroczeń
sprawy przekazane do sądu

Suma działań
1531
495
0
1
614
284/189
245

W ramach akcji „Zima" kontrolowano posesje pod kątem obowiązku
usuwania z chodników śniegu i lodu oraz usuwania zwisających z dachów sopli.
Strażnicy monitorowali miejsca, w których gromadzą się osoby bezdomne oraz
miejsca zamieszkania osób samotnych i w podeszłym wieku. Akcja ta była
przeprowadzana codziennie w okresie od listopada 2015 r. do stycznia 2016 r.
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Współpraca z wydziałem Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
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 służbom, właściwym w każdej sprawie. Dotyczy to
m.in. braku oświetlenia na ulicach, przycinania za długich gałęzi utrudniających
chodzenie po chodniku, awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej itp.
W roku 2015 strażnicy miejscy zabezpieczali również imprez pleneroworozrywkowe np. WOŚP, Dni Sulechowa, Dożynki Gminne, bieg Kusocińskiego,
wyścig rowerowy MTB oraz święta: Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało,
Wniebowzięcie NMP, czy Wszystkich Świętych.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w roku 2016 będą
montowane kamery na Placu Ratuszowym. Aby poprawić skuteczność
monitoringu wizyjnego, podgląd będą mieli również policjanci
z Sulechowskiego Komisariatu. Kamery będą ustawione tak, aby swoim
zasięgiem obejmowały jak największy obszar.
W roku 2016 strażnicy miejscy w dalszym ciągu będą wykonywali
swoje zadania w oparciu o założenia programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”.
III. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej.
W ramach zamierzeń Gminy Sulechów, związanych z poprawą
bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkujących miasto i gminę Sulechów,
opartych o realizację zadań programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” na rok
2015 zaplanowano 10 kompleksowych założeń.
Zakres zadań leżący w kompetencjach ochrony przeciwpożarowej na
terenie miasta i gminy był realizowany w szczególności przez 4 Jednostki
Operacyjno – Techniczne (JOT) Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Sulechów, tj. Brody, Pomorsko, Kije, Mozów, oraz formację państwową, jaką
jest Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sulechowie. Dodatkowo w lipcu
2015 r. powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Cigacicach, która jest
na etapie formowania struktur ratowniczych.
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Jednostki JOT OSP przynależne do Gminy Sulechów wyposażone są
w 11 pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Są to 2 samochody gaśnicze ciężkie,
3 gaśnicze średnie, 2 ratowniczo–gaśnicze lekkie, 3 gaśnicze lekkie
i 1 samochód specjalny SOn. Ponadto każda Jednostka OSP Gminy Sulechów
wyposażona jest w minimalną wymaganą ilość sprzętu pożarniczego
i ratowniczego w postaci: 3 motopomp, agregatów prądotwórczych, pilarek do
drewna, piły do stali i betonu, drabin pożarniczych, aparatów powietrznych,
3 zestawów hydraulicznych (urządzenia ratownicze firmy LUKAS).
W ramach funkcjonowania programu w roku ubiegłym zrealizowano
następujące zadania:
1. Podniesiony został stan wyszkolenia członków Ochotniczych Straży
Pożarnych w ramach szkolenia zorganizowanego przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze przy JRG PSP nr II
w Zielonej Górze w następującym zakresie:
 szkolenie dowódców OSP – 4 członków OSP,
 szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym – 9 członków OSP,
 szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego – 2 członków
OSP.
2. W jednostkach OSP prowadzono nabór nowych czynnych członków do
Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki czemu pozyskano 4 nowych
członków OSP. Powołano nową jednostkę OSP w miejscowości Cigacice.
3. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) przy jednostce OSP Brody
uczestniczyła w turnieju leśnym MSP zorganizowanym przez Komendę
Miejską PSP Zielona Góra w m. Nowogród Bobrzański, gdzie zajęła
I miejsce. Członkowie OSP Kije uczestniczyli w V turnieju tenisa stołowego
dla strażaków Powiatu Zielonogórskiego, gdzie zajęli I miejsce
indywidualnie i II miejsce drużynowo. W ramach rozwijania zajęć
kulturalno-oświatowych członkowie OSP z terenu Gminy Sulechów
uczestniczyli w gminnych zawodach sportu pożarniczego w Mozów.
4. W zakresie zadań związanych z modernizacją bazy sprzętowej członkowie
OSP przeprowadzili drobne naprawy i remonty powierzonych budynków,
w ramach posiadanych środków gminnych.
5. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego z pozyskanych środków KSRG (około 20 tysięcy zł)
zmodernizowały wyposażenie ratownicze zakupując:
 aparat ochrony układu oddechowego (OUO) - szt. 1,
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 mundur bojowy szt. 2,
 butla do aparatu OUO szt. 2,
 czujnik bezruchu szt. 4,
 rękawice bojowe szt. 16,
 chełm bojowy z latarką szt. 4,
 szelki bezpieczeństwa szt. 12,
Dodatkowo: tarcze stop, znak ”wypadek”, akumulatory do pojazdu
ratowniczego.
6. Dosprzętowienia jednostek OSP Gminy Sulechów spoza KSRG, w zakresie
organizacji i prowadzenia działań ratowniczych, był ograniczony
i uzależniony od finansów gminy. Stan doposażenia jednostek spoza KSRG
był związany z zakupem wyposażenia osobistego oraz przeglądów bieżących
sprzętów ratowniczych. Pozyskano od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Sulechowie cztery kompletne aparaty OUO (aparat, maska, butla), dla
jednostek w Pomorsku i Brodach, co znacznie podwyższyło jakość działań
ratowniczych i bezpieczeństwo ratowników.
7. W związku z utworzeniem na bazie OSP Brody sekcji ratownictwa
wodnego, strażacy odbyli spotkania robocze z członkami Ratownictwa
Wodnego w Sławie. Uczestniczyli w czterech cyklicznych szkoleniach
i akcjach zabezpieczających na terenie województwa lubuskiego.
Ratownictwo Wodne w Sławie przekazało w użytkowanie łódź ratowniczą
typu WHALY, która eksploatowana będzie na akwenach wodnych do czasu
pozyskania łodzi przez OSP Brody.
8. Zorganizowano zgrupowania gminne związków taktycznych OSP, w ramach
ćwiczeń taktyczno-bojowych, na terenie Lubuskiego Ośrodka Innowacji
i Wdrożeń Agrotechnicznych w miejscowości Kalsk, na terenie basenu
w Sulechowie, Motelu „Alicja” w m. Krężoły oraz na terenie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie. Jednostki z terenu gminy
Sulechów uczestniczyły w prowadzonych ćwiczeniach ewakuacyjnych
w poszczególnych miejscowościach, biorąc czynny w nich udział. Ponadto
Ochotnicze Straże Pożarne uczestniczyły w zabezpieczeniu wszystkich
imprez masowych odbywających się na przestrzeni roku na terenie miasta
i gminy Sulechów.
9. Dokonano okresowych przeglądów, wymaganych przez producentów
i przepisy BHP, urządzeń ratowniczych stanowiących wyposażenie
jednostek OSP, będących na stanie Gminy Sulechów, podnosząc tym samym
sprawność i mobilność jednostek.
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10. Pozyskano dla OSP Pomorsko używany pojazd specjalny Mercedes Benz
SPRINTER z Komendy Powiatowej PSP w Słubicach, który po zmianach
konstrukcyjnych zabudowy, dostosowany został do działań ratowniczogaśniczych. Pozyskanie ww. pojazdu przyczyni się do wzrostu
bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Pomorsko, jak i znacznie
usprawni mobilność jednostki OSP.
Do uzupełnienia braków sprzętowych należy podjąć pilne starania
w zakresie:
1. Doposażenia w podstawowy sprzęt ochrony osobistej członków nowo
powstałej jednostki OSP w Cigacicach.
2. Pozyskania średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP KSRG w Mozowie.
3. Pozyskania średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP KSRG w Kijach.
4. Pozyskania łodzi do celów ratownictwa wodnego dla OSP w Brodach.
Założenia programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” na rok 2016
W zakresie realizacji idei programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”
należy przedsięwziąć następujące zadania związane z utrzymaniem właściwego
stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy. Nie licząc
cyklicznych, realizowanych na podstawie statutów Ochotniczych Straży
Pożarnych zadań, 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. Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach – dosprzętowienie w zakresie
rozszerzonym o sprzęt ratownictwa wodnego, a w szczególności zakupu lub
pozyskania łodzi z silnikiem zaburtowym.
2. Dążenie do zakupu nowego lub używanego pojazdu ratowniczo-gaśniczego
o lepszych parametrach taktyczno-technicznych dla jednostek:
 OSP KSRG Mozów, średni samochód ratowniczo-gaśniczy obecny
eksploatowany jest od 1984 r.,
 OSP KSRG Kije, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, obecny
eksploatowany jest od 1977 r.
Pojazdy te są konstrukcyjnie przestarzałe, brak jest części zamiennych
a ich bieżące naprawy są czynnościami częstymi i uciążliwymi. Ponadto walory
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taktyczno-operacyjne nie dorównują dzisiejszym wyzwaniom i standardom.
Ww. jednostki są często wzywane do zdarzeń na terenie Gminy Sulechów
w całym spektrum działań. Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych jest
kluczowe do utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa publicznego, co
wymusza zmiany sprzętowe, które mogą sprostać współczesnym zagrożeniom
i społecznym oczekiwaniom.
3. Zakup niezbędnego wyposażenia osobistego umundurowania i uzbrojenia
przez jednostki KSRG, OSP Mozów i Kije w postaci; Mozów 3 kpl.
umundurowania specjalnego, rękawice specjalne; OSP Kije zakup 3 kpl.
umundurowania specjalnego, OSP Pomorsko, OSP Brody zakup po 4 kpl.
umundurowania specjalnego (buty, rękawiczki, kominiarki), zakup pełnego
wyposażenia dla nowo powstałej jednostki OSP w Cigacicach.
4. Wymiana trzech bram garażowych w remizie i wykonanie nowego
ogrodzenia placu, budowa zaplecza sanitarnego i remont suszarni węży
pożarniczych w OSP Mozów. Wymiana orynnowania remizy, renowacja
dachu i ocieplenie ścian remizy OSP Kije.
5. Zakup sprzętu specjalistycznego – dla jednostek OSP Pomorsko i Brody,
które coraz częściej dysponowane są do wypadków drogowych.
6. Organizacja zgrupowania gminnego połączona 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, oraz samodzielnych
działań w czasie pożarów i innych miejscowych zagrożeń.
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 jednostek w sprzęt medyczny, zgodny z normatywem
wyposażenia JOT.
10. Wykonanie okresowych przeglądów wymaganych przez producenta
aparatów powietrznych i urządzeń hydraulicznych.
Proponowany zakres przedmiotowego planu zostanie omówiony
i przeanalizowany na spotkaniu funkcyjnych Jednostek OperacyjnoTechnicznych każdej OSP Gminy Sulechów na rocznej odprawie roboczej, po
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zakończeniu kampanii sprawozdawczej
w miesiącach: lutym, marcu 2016 r.

w

poszczególnych

jednostkach

IV. Działania placówek oświatowych i sportowych.

A. Sulechowski Dom Kultury.
Sulechowski Dom Kultury w zakresie zadań statutowych pełni rolę
administratora obiektów kultury w mieście i gminie Sulechów oraz koordynuje
i organizuje działania kulturalne i imprezy kulturalno-oświatowe, rekreacyjne
i rozrywkowe na terenie gminy.
Efekt naszych działań dotyczących realizacji programu „Bezpieczna
Gmina Sulechów” pokazuje liczba i rodzaj form pracy prowadzonych przez
Sulechowski Dom Kultury
Celem naszej działalności jest pokazanie właściwych i pożytecznych
form spędzania czasu wolnego, propagowanie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz stworzenie warunków do ich realizacji.
Powyższy cel pragniemy osiągnąć poprzez wytyczone zadania zawarte w tabeli.
nr 1.
Tabela nr 1 przedstawia zadania Sulechowskiego Domu Kultury oraz formy ich
realizacji, dotyczące przebiegu programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”
w roku 2015 oraz stopień ich wykonania.

Zaplanowane

Lp.
Formy realizacji
Zadanie

1.

Liczba
działań

Systematyczne
Aktywizacja zajęcia w stałych 40
mieszkańców grupach:
-z. amatorskie
gminy
-szkółki
Sulechów
-kluby
-UTW

Liczba
uczestników

500

Zrealizowane
Liczba
działań

50

Wynik

Liczba
uczestników

Liczba
uczestników

Liczba
działań

613

+113

+10

19

Konkursy,
przeglądy

2.

3.

4.

5.

Kształtowanie właściwych relacji
między
uczestnikami
Integracja
społeczeństwa wokół
istotnych
problemów

Edukacja
dzieci
i młodzieży
poprzez
zabawę
i rozrywkę

Pokazanie
zdrowego i
bezpiecznego
stylu życia

20

200

45

450

+ 250

+25

Wystawy
5
100
27
250
+90
+22
Prezentacje art.
60
300
83
650
350
+23
amatorskich
zespołów
Koncerty
15
3000
37
7400
+4400
+22
zespołów
profesjonalnych
Praca w zespołach, klubach zainteresowań, udział w warsztatach, spotkaniach
oraz udział w imprezach

Spotkania
tematyczne
Szkolenia,
Warsztaty,
Kursy
Spotkania
okolicznościowe.
Prelekcje
Cykl imprez
w ramach ferii
zimowych.
Zaplanowano
10 działań
Cykl imprez w
ramach wakacji.
Zaplanowano
10 działań

30

400

69

800

+39

+400

5

90

26

400

+7

+310

50

600

111

1500

+900

+70

3

50

19

380

+330

+16

10

200

15

300

+5

+100

10

300

30

+300

+20

600

Wycieczki.
Imprezy
plenerowe

2

80

10

260

+180

+8

5

900

9

1900

+900

+4

Rejsy statkiem
Turnieje kręglarskie

4
3

100
60

1
6

20
80

Spektakle teatralne

6

300

25

Imprezy
edukacyjnorekreacyjne:
-rajdy rowerowe,

30

150

65

-80
+20

-3
+3

4500

+4200

+34

950

+800

+30

20

-zabawy taneczne,
-seanse filmowe,
-turnieje: szachowe,
brydżowe,
rekreacyjne,
łucznicze,
w kręgle
VI Prezentacje
„Nadodrzańskie
Skarby”
Warsztaty
„Carvingu”
Współpraca
z
działkowcami
ROD Promień
ROD Jutrzenka
spotkania
Zajęcia kulinarne:
Mistrz kuchni
Zima w kuchni
Moje gotowanie
Spotkania
tematyczne.
(dietetyk, prawnik,
policja)

6.

Rzetelna
ocena
zagrożeń
wynikających z
organizacji
dużych
imprez

1

1000

1

1000

0

0

0

0

1

30

+1

+30

0

0

4

90

+4

+90

13

30

36

150

+120

+23

6

300

8

150

+150

+2

Festyn z Misiem
0
0
1
150
+150
+1
„Ścieżka zdrowia”
badanie poziomu
ciśnienia, cukru
konsultacje z
alergologiem,
dietetykiem
Inicjatywy
0
0
6
300
+300
+6
realizowane
w ramach projektu
„Mój kawałek
kultury”
Zabezpieczenie niezbędnych środków bezpieczeństwa, wspólnie z właściwymi
służbami
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7.

8.

Dbałość
i ciągła
poprawa
wizerunku
i estetyki
powierzonyc
h nam
obiektów
w mieście
i gminie
Sulechów
Podnoszenie
kwalifikacji
pracowników

9

Współpraca
ze środowiskiem

10

Promowanie
problematyk
i porządku
publicznego
i bezpieczeństwa

-kontrola sprzętu p.poż,
-zimowe utrzymanie dróg dojazdowych,
-utrzymanie porządku na terenach zielonych SDK
-utrzymanie czystości oraz usuwanie skutków dewastacji

-Szkolenia
10
10
37
23
+13
+27
w dziedzinie
bezpieczeństwa
i higieny pracy
-Doskonalenie
zawodowe
pracowników
*Służby mundurowe:
-spotkania robocze,
-informacja o planowanych imprezach,
-regulaminy imprez
- plany sytuacyjne
*placówki oświatowe, społeczne
*organizacje pozarządowe,
*grupy wyznaniowe:
- Stowarzyszeniem Akcji Katolickiej
- Kościoła Zielonoświątkowców
Informowanie mediów o działaniach w zakresie programu „Bezpieczna Gmina”.
Eksponowanie loga „Bezpieczna Gmina”.

Kierunki działań realizowanych zgodnie z programem „Bezpieczna Gmina”, to:
1. Podstawowa działalność merytoryczna Sulechowskiego Domu Kultury.
2. Właściwe zarządzanie i dbałość o powierzone mienie.
3. Współpraca z właściwymi służbami.
4. Ustawiczne dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników SDK.
W wyniku podjętych działań zrealizowano:
Ad. pkt 1 (tab1.)
Aktywizacja mieszkańców gminy Sulechów.
 Systematyczne zajęcia w stałych grupach
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I. AMATORSKIE ZESPOŁY ARTYSTYCZNE
Lp.

Nazwa zespołu

Liczba
grup

uczestników

1.

Studio tańca HIP HOP

5

100

2.

Studio Piosenki

1

3

3.

Chór CANTABILE

1

50

4.

Zespół plastyczny

2

30

5.

Teatrzyk Tańca i Śpiewu

2

10

6.

Grupa taneczna break dance

1

5

7.

Zespoły muzyczne

3

20

8.

Zespół taneczny ZUMBA

2

30

9.

Zespół śpiewaczy DOMINANTA

1

20

10.

Teatr dorosłych UTW

1

10

11.

Studio Muzyczne SONATINA

1

20

Razem:

20

278

II SZKÓŁKI
1.

Nauka gry na keyboardzie

1

2.

Nauka gry na gitarze

1
2

Razem:

5
30
35

III KLUBY
1.

Szachowy

1

20

2.

Brydżowy

1

10

3.

Bilardowy

1

20

4.

Fotograficzny

2

25

5.

Mały Inżynier

1

20

Razem:

6

95

IV. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
1.

Sekcja turystyczna

1

60

2.

Sekcja działkowców

1

25

3.

Sekcja sportowa

1

30

4.

Sekcja plastyczna

2

25

5.

Sekcja literacka

1

20

6.

Sekcja rekreacyjno- turystyczna

1

30

7.

Sekcja historyczno-geograficzna

1

10
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8.

Sekcja rękodzieła

1

25

9.

Informatyka

2

20

10.

Sekcja malarska

1

5

11.

Sekcja językowa

6

100

12.

Nordic Walking

1

20

13.

Sekcja fotograficzna

1

10

Razem:

20

380

W 2015 roku w 48 grupach realizowano systematyczne zajęcia, w których
uczestniczyło 788 osób. W stosunku do zadań zaplanowanych, liczba grup
wzrosła o 10 grup, a liczba uczestników o 113 osób. Prowadzono zajęcia
z zakresu: plastyki, teatru, muzyki, rekreacji, edukacji oraz warsztaty kulinarne,
taneczne, rękodzieła. Nowe zespoły to: Mały inżynier i Studio Muzyczne
SONATINA. Uatrakcyjnienie zajęć spowodowało zwiększenie liczby ich
uczestników. Udział w zajęciach ww. zespołach to atrakcyjne i pożyteczne
formy spędzenia wolnego czasu.
 Działania kulturalno-oświatowe, edukacyjne, rekreacyjne SDK
w 2015 roku.

Lp. RODZAJ DZIAŁANIA

1.
2.

Koncerty:
amatorskich zespołów artystycznych
zespołów profesjonalnych
Konkursy, przeglądy:
Plastyczne:
- konkurs na baner WOŚP
- na projekt kartki świątecznej Wielkanocnej
- na projekt kartki świątecznej Bożonarodzeniowej
-Bezpiecznie na drodze
-Bezpieczne wakacje
wiedzy
eliminacje gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
eliminacje rejonowe 22. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
gminny przegląd grup kolędniczych i jasełkowych
eliminacje gminne Lubuskiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki
Przegląd Pieśni Maryjnej
eliminacje gminne Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki
eliminacje powiatowe Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki

Liczba
działań
83
37

20

5
1
1
1
1
1
1
1
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
18.
19.

eliminacje wojewódzkie Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki
Przegląd Pieśni Patriotycznych
Kolędy i pastorałki dzieci z świetlic
przegląd dorobku artystycznego przedszkoli
konkurs win regionalnych
konkursy w ramach Nadodrzańskich Skarbów
konkursy w ramach Festiwalu Muzyki F. Chopina
Bale, zabawy taneczne, dyskoteki
Spektakle teatralne
- amatorskie
- profesjonalne
Wystawy
Seanse filmowe
Turnieje:
szachowe
brydżowe
sportowo-rekreacyjne
Wycieczki
Rajdy rowerowe
Prelekcje
Warsztaty, szkolenia, kursy
Imprezy cykliczne:
Dni Sulechowa:
VI Prezentacje ”Nadodrzańskie Skarby”
II Zlot Motocykli i Pojazdów Zabytkowych
II Turniej Łuczniczy
Mistrzostwa Sulechowa Kręgle
Festiwal Muzyki Fryderyka Chopina
Sulechowski Finał WOŚP
Flis Odrzański
Dożynki Gminne
Akcja Zima
Akcja Lato
Akcje charytatywne
Happeningi
Lekcje pokazowe
Imprezy realizowane w ramach Projektu „Mój Kawałek Kultury”
dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury
Spotkania okolicznościowe
Razem:

1
1
1
1
4
4
1
6
5
20
27
17
8
8
32
10
5
19
26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
16
6
180
557
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Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, że w 2015 roku Sulechowski Dom
Kultury zrealizował 557 działań kulturalnych, w których udział wzięli
mieszkańcy Sulechowa i okolic oraz goście. Aktywizacja mieszkańców
prowadzi do właściwego sposobu spędzenia wolnego czasu, co w efekcie
prowadzi do rozwoju osobowości oraz pozytywnych nawyków i zachowań tj.
życia bez nałogów i szkodliwych postaw społecznych.

Ad. pkt 2 (tab).
Kształtowanie właściwych relacji między uczestnikami.
Podczas zajęć z jednej strony pogłębiły się przyjaźnie oraz relacje między
uczestnikami, którzy znali się wcześniej, a z drugiej nawiązano wiele nowych,
cennych znajomości. Sulechowski Dom Kultury organizując poszczególne
zajęcia i imprezy kładł nacisk na pracę zespołową uczestników oraz sposób ich
wzajemnej komunikacji. Grupowe zajęcia wśród dzieci i młodzieży odbywały
się zawsze według ustalonych zasad wzajemnego szacunku i tolerancji. Ponadto,
imprezy z udziałem osób w różnym wieku służyły nauce nawiązywania nowych
relacji oraz kształtowaniu postawy otwartości na drugiego człowieka.
Ad. pkt 3 (tab.).
Integracja społeczeństwa wokół istotnych problemów.
W okresie objętym sprawozdaniem organizowano 201działań których
celem była integracja środowiska wokół ważnych problemów: społecznych,
wychowawczych, kulturalnych, prawnych, finansowych. W stosunku do zadań
zaplanowanych w 2015 roku zrealizowano o 113 działań więcej. Realizacja
odbywała się podczas spotkań, szkoleń, prelekcji, warsztatów, kursów. Z tej
formy skorzystało 3080 osób w stosunku do zadań zaplanowanych liczba
uczestników wzrosła o 1940 osób.
Ad. pkt 4 (tab.).
Edukacja dzieci i młodzieży poprzez zabawę i rozrywkę.
W minionym roku w zajęciach mających na celu edukację dzieci
i młodzieży poprzez zabawę i rozrywkę uczestniczyło 7660 uczestników, ich
liczba w stosunku do zadań zaplanowanych wzrosła o 5720 osób. Zrealizowano
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96 działań były to: wycieczki, rejs, turnieje, spektakle teatralne, imprezy
plenerowe. Szczególnie podczas przerw w zajęciach szkolnych – ferie zimowe,
wakacje otaczamy dzieci szczególną opieką i troską
gwarantując im
bezpieczeństwo.
W tym zakresie zorganizowano:
 cykl działań w ramach „Bezpiecznych ferii zimowych”
i „Bezpiecznych wakacji”.
Do najciekawszych należały:
WYCIECZKI do:
 Wrocławia – odwiedziny w Afrykarium. Realizowana wspólnie z PTTK
Zielona Góra,
 Zielonej Góry – niezapomniana wyprawa pociągiem! Dzieci brały udział
w warsztatach pn. „Ukręć swojego lizaka”,
 Gorzowa Wlkp. – Park Dinozaurów.
BAWIMY SIĘ RAZEM:
Zajęcia wielotematyczne prowadzone przez fachową kadrę instruktorską SDK.
MUZYCZNE WAKACJE – zajęcia muzyczno-wokalne zakończone mini
festiwalem.
WAKACYJNY ZWIERZYNIEC – zajęcia plastyczne zakończone
wykonaniem animacji filmowych.
WARSZTATY PLASTYCZNE – sztuka tworzenia ozdób, zajęcia realizowane
wraz z członkami sekcji plastycznej UTW.
Xboks – TURNIEJE PIŁKARSKIE – realizowane wspólnie z szkółką piłkarską
LECH.
WAKACYJNY DZIEŃ DZIECKA – gry, zabawy, tańce, animacje.
MISTRZ KUCHNI – gotujemy zdrowo i smacznie.
MAGIK SHOW.
Przedstawione wyżej formy pracy realizowane były przy współpracy:
 Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 Spółdzielni Mieszkaniowych,
 Restauracji „Pod Aniołami”,
 Texicany w Kalsku,
 Zespołu Szkół w Sulechowie.
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 cykl imprez rekreacyjno-edukacyjnych realizowanych podczas
imprez plenerowych:
DNI SULECHOWA – atrakcje dla najmłodszych – zamki, dmuchawce, karuzele
(bezpłatnie),
Międzynarodowy Dzień Dziecka – festyny wiejskie na terenie sołectw Gminy
Sulechów,
Dożynki wiejskie,
Przegląd Dorobku Przedszkoli,
II Sulechowski Turniej Łuczniczy,
Mistrzostwa Sulechowa w Kręgle.
 Projekt „Mój kawałek kultury”
dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2015”.
W ramach pierwszej części projektu zrealizowano profesjonalną diagnozę
potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, w drugiej części projektu
dofinansowano realizację sześciu oddolnych inicjatyw wybranych podczas
przeprowadzonego konkursu.
Były to:
1. Cztery seanse „Letniego Kina Plenerowego”. Pomysł cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Łącznie w seansach wzięło udział ok. 300 osób.
2. W Sali Wiejskiej w Krężołach odbyły się warsztaty "Carving – sztuka
rzeźbienia w owocach i warzywach", które poprowadziła Pani Danuta Dolna.
Wydarzenie zainicjowała Sylwia Wawrzyniak-Bodnar wraz z członkiniami Koła
Gospodyń Wiejskich w Krężołach.
3. W Cigacicach miał miejsce plener malarski oraz warsztaty ceramiczne
z cyklu „SZTUKA NAD ODRĄ – otwarte warsztaty artystyczne”. Zajęcia
dla młodzieży i dorosłych, prowadzili: Halina Maszkiewicz, Małgorzata
Bukowicz oraz Lesława Bukowicz.
4. Żywa lekcja historii zainicjowana i prowadzona przez członków Lubuskiego
Centrum Łucznictwa Tradycyjnego. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 w Sulechowie.
W ramach tej inicjatywy odbył się także happening historyczny w zaułku koło
Zboru.
5. Warsztaty budowy CigarBoxGuitar, prowadzone przez znanego w kraju
i na świecie Mikołaja „Miku” Sikorskiego. Uczestnicy po kilkugodzinnych
zmaganiach niemal od podstaw stworzyli własną gitarę.
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6. Spektakl „Kaguya-hime. Od pełni do pełni” – utrzymany w konwencji
japońskiego teatru Kabuki, który odbył się w Sali Widowiskowej dawnego
Zboru. W rolę aktorów wcieliły się dzieci ze świetlicy środowiskowej
z Pomorska.
Inicjatywy mogły być zrealizowane dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez
SDK z Narodowego Centrum Kultury, ale nie zaistniałyby gdyby, nie
zaangażowanie mieszkańców naszej gminy.
 spektakle teatralne:
w sali widowiskowej SDK w 2015 roku zrealizowano 25 spektakli teatralnych,
udział w nich wzięło ok. 5 tys. Osób, w znacznej części byli to uczniowie
gminnych szkół.
Każde z tych wydarzeń było okazją do zaprezentowania najmłodszym
i młodzieży, w jaki sposób mogą atrakcyjnie, bezpiecznie i z pożytkiem dla
własnego zdrowia, spędzić czas wolny. Biorąc udział w proponowanych
zajęciach uczestnicy mogli poza zabawą zdobyli nową wiedzę i umiejętności.
Ad. pkt 5 (tab.).
Pokazanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
W minionym roku z działań mających na celu pokazanie zdrowego
i bezpiecznego stylu życia skorzystało 560 osób.
Było to:
 imprezy rekreacyjno – edukacyjne, których uczestnikami były dzieci
i młodzież z wiejskich świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych z Gminy
Sulechów. Imprezy te odbyły się w sołectwach: Klępsku, Kalsku,
Łęgowie, Brzeziu, Kijach.
Program imprez obejmował m.in.:
 pokaz mody odblaskowej,
 pogadanki dotyczące bezpieczeństwa,
 prezentacje radiowozu,
 pokazy straży pożarnej,
 zasady udzielania pierwszej pomocy.
 rajdy rowerowe z udziałem członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i młodzieży,
 zajęcia kulinarne – „Mistrz kuchni”, Zimowa kuchnia.
Zdrowo = Smacznie.
 warsztaty kulinarne członków UTW (spotkania 1x w tyg.).
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Celem zajęć było:
 propagowanie zdrowego stylu ożywiania się,
 nauka przyrządzania zdrowych posiłków i przekąsek,
 edukacja w zakresie bezpieczeństwa w kuchni,
 wpojenie najmłodszym zasady „Zdrowo = smacznie”.
 warsztaty "Carving – sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach",
które poprowadziła Pani Danuta Dolna. Wydarzenie zainicjowała Sylwia
Wawrzyniak-Bodnar wraz z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich
w Krężołach.
 Festyn z Misiem „Ścieżka zdrowotna”:
 badania poziomu cukru, ciśnienia,
 konsultacje dietetykiem,
 konsultacje z alergologiem.
Impreza realizowana razem z Instytutem Projektów Personalnych.
Ad. pkt 6 (tab.).
Rzetelna ocena zagrożeń wynikających z organizacji dużych imprez.
Odrębnym zadaniem polegającym na zwiększeniu bezpieczeństwa jest
stała współpraca z właściwymi służbami odpowiedzialnymi za porządek,
bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa. W tym zakresie Sulechowski Dom
Kultury współpracuje przy organizacji imprez rekreacyjno-plenerowych ze
Strażą Miejską, Komisariatem Policji w Sulechowie, Żandarmerią, Jednostką
Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Sulechowie i innymi jednostkami OSP z terenu
Gminy Sulechów. Służby te z dużym wyprzedzeniem otrzymują pisma
z informacją o planowanych imprezach, w których podana jest planowana liczba
uczestniczących osób, miejsce, czas, plan sytuacyjny z naniesionymi
posterunkami służb ochrony, nazwą firmy ochroniarskiej, liczba osób –
pracowników SDK, pełniących rolę personelu pomocniczego dla firmy
ochroniarskiej, wskazana jest osoba reprezentująca głównego organizatora, tzw.
koordynator. Przed każda planowaną imprezą ma miejsce spotkanie robocze
z przedstawicielami służb mundurowych, na których omawiane są szczegóły
związane z zabezpieczeniem imprezy.
W roku 2015 na terenie obiektów administrowanych przez dom kultury
i podczas realizowanych przez dom kultury imprez rekreacyjnych, nie doszło do
żadnego wypadku, czy też innego zdarzenia niebezpiecznego dla zdrowia i życia
uczestników wydarzenia.
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Ad. pkt 7 (tab.).
Dbałość i permanentną poprawę wizerunku i estetyki powierzonych nam
obiektów w mieście i gminie Sulechów.
W tym zakresie zrealizowano:
 zadaniem naszym jest zarządzanie oraz dbanie o wygląd i porządek,
jak również bezpieczeństwo na placach zabaw w naszej gminie,
 w ramach programu „BEZPIECZNA GMINA” przeprowadzono
kontrole sprzętu przeciwpożarowego oraz przeprowadzono kontrole
kominów na salach wiejskich i obiektach SDK,
 zimowe utrzymanie dróg dojazdowych do SDK, ważne z uwagi na
dużą ilość osób odwiedzających nasze obiekty kulturalne –
przeprowadza się własnymi zasobami, tj. przez pracowników SDK,
 usuwanie konarów zagrażającym bezpieczeństwu, jak też wycinkę
drzew przeprowadzono w miesiącu marcu przy pomocy
i zaangażowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Sulechów. Drewno pozyskane zostało rozdysponowane na ogrzanie
sal wiejskich,
 utrzymanie porządku na terenach zielonych przyległych do obiektów
SDK, wymagało dużego zaangażowania czasu oraz sprzętu w postaci
kosiarki do trawy; ze względu na znaczną powierzchnię terenu
niezbędna byłaby kosiarka samobieżna, której w obecnej chwili nie
posiadamy. Kosiarka którą wykorzystujemy do celów
pielęgnacyjnych, nie wytrzymuje obciążeń tak dużego areału
(wnioskujemy o zakup kosiarki samobieżnej dla SDK ),
 utrzymanie czystości oraz usuwanie skutków dewastacji
przeprowadzamy we własnym zakresie, staramy się aby nadzór nad
obiektami był ciągły w czasie otwarcia naszego parku jak
i amfiteatru. W patrolowaniu obiektów otwartych współpracujemy
z Strażą Miejską, jesteśmy także w stałym kontakcie z Komisariatem
Policji w Sulechowie.
Szczególnie dużego zaangażowania wymaga utrzymanie porządku
i zapobieganie dewastacji na obiektach SDK w okresie wiosenno–letnim,
w godzinach od 7.00 do 21.30, dlatego w tym okresie nasze działania
ze służbami miejskimi i Policji są szczególnie wzmożone. Sulechowski Dom
Kultury utrzymuje stały kontakt z dzielnicowym. Do utrzymania kontroli na
tyłach naszego obiektu posiadamy na stanie psa, który jest pod naszą opieką,
i który pilnuje, aby osoby nieuprawnione nie wchodziły na teren zamknięty.
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Ad. pkt 8 (tab.).
Systematyczne szkolenia pracowników:
 szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – zrealizowano:
12szkoleń wstępnych dla stażystów i praktykantów oraz 6 szkoleń
okresowych i wstępnych dla pracowników SDK,
 dokształcanie pracowników SDK – 19 szkoleń.
Ad. pkt 9 (tab.).
Współpraca ze środowiskiem.
Sulechowski Dom Kultury swoje zadania realizował przy ścisłej
współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi ( przedszkola, szkoły
wszystkich szczebli, świetlice socjoterapeutyczne), Hufcem ZHP, służbami
porządkowymi (Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja) oraz instytucjami
pozarządowymi.
W realizacji naszych działań ważną rolę odegrała sulechowska młodzież.
Wspólnie zorganizowaliśmy:
 Sulechowski finał WOŚP,
 Akcja Charytatywna „Przyjdź do mnie Św. Mikołaju”,
 Akcja Zima i Akcja Lato,
 Dni Sulechowa,
 Pomoc wolontariuszy przy realizacji wielu imprez zorganizowanych na
przestrzeni całego roku,
 Ogólnopolski Festiwal Muzyki Fryderyka Chopina.
Współpracujemy również z grupami wyznaniowymi, m.in.:
 Stowarzyszeniem Akcji Katolickiej,
 Kościołem Zielonoświątkowców.
Ad. pkt 10 (tab.).
Promowanie problematyki porządku publicznego i bezpieczeństwa.
Zadanie to realizowano poprzez prezentowanie logo programu
„BEZPIECZNA GMINA-SULECHÓW”, podczas realizacji imprez,
umieszczanie go na materiałach informacyjnych i w mediach lokalnych .
Na każdej imprezie organizowanej przez Sulechowski Dom Kultury,
m.in.: imprezy plenerowe, bezpieczne wakacje i ferie, WOŚP, turnieje
rekreacyjne i szachowe, wycieczki nie zabrakło akcentu związanego
z programem „Bezpieczna Gmina”. Plakaty i banery z treściami związanymi
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z profilaktyką, bezpieczeństwem i zasadami porządku publicznego były obecne
podczas każdego wydarzenia masowego. Informacje o działaniach w zakresie
programu „Bezpieczna Gmina” umieszczamy na bieżąco na stronie internetowej
SDK.
Przedstawione działania Sulechowskiego Domu Kultury mają zasadniczy
wpływ na bezpieczeństwo w gminie Sulechów.
Sulechowski Dom Kultury w roku bieżącym będzie kontynuował swoją
pracę w tym zakresie oraz jest gotowy przyjąć nowe zadania dla poprawienia
stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Sulechów.
B. Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” 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.
Celem zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z naszych usług
posiadamy wyszkoloną kadrę ratowników (7 osób), która systematycznie
podnosi swoje kwalifikacje z ratownictwa. Każda z tych osób jest
kwalifikowanym ratownikiem przedmedycznym. W ciągu minionego roku
z usług basenu skorzystało 112995 osób, a z całego kompleksu 316319.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie, wspólnie z Państwową
Inspekcją Pracy, był organizatorem konkursu „Bezpieczna Szkoła”.
W konkursie tym udział wzięło 567 uczniów ze szkół podstawowych. Działanie
to miało na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń, na które są narażone,
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w trakcie swojego życia. Współpracujemy z różnymi podmiotami
organizującymi turnieje sportowe według zapotrzebowania spędzania wolnego
czasu.
C. Placówki oświatowe – Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury
i Sportu.
Podstawowym założeniem programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”
w obszarze oświaty jest podejmowanie takich działań, które pozytywnie wpłyną
na ograniczenie przestępczości, zmniejszenie liczby zagrożeń oraz poprawią
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Przedszkola i szkoły podległe gminie
tworzyły warunki sprzyjające bezpieczeństwu dzieci i podejmowały działania
uświadamiające dzieciom potrzebę dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie,
a także konieczność troszczenia się o środowisko naturalne, co również wpływa
na zmniejszenie liczby zagrożeń.
Zamierzenia programu osiągnięte zostały dzięki współpracy różnych
instytucji, jak organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, czy jednostki
organizacyjne. Wszystkie te podmioty wspierały w roku 2015 samorząd
w budowaniu poczucia odpowiedzialności społecznej za stan bezpieczeństwa
w gminie.
DZIAŁANIA
W roku ubiegłym we współpracy z organizacjami pozarządowymi udało
się zrealizować zadania publiczne z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej. Trzy podmioty: Chorągiew Ziemi Lubuskiej
Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Babimojsko-Sulechowskiego,
Polski Czerwony Krzyż oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
otrzymały na ten cel dotacje w łącznej wysokości 10 200 zł. Organizacje
pozarządowe współpracowały ponadto ze szkołami, przygotowując konkursy
plastyczne promujące zdrowie i bezpieczeństwo. Po raz kolejny odbył się także
gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Dzieci poprzez zabawę
utrwalały wiedzę z zakresu ruchu drogowego, ponadto zawodnicy musieli
wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze.
W roku 2015 wszystkie placówki prowadziły tematyczne akcje
edukacyjno-informacyjne wśród uczniów, pracowników i rodziców. Przedszkole
nr 5 w Sulechowie, Przedszkole nr 6 „Tęczowa Szóstka” i Przedszkole nr 7
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„Pod Muchomorkiem” oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
w ramach zajęć z dziećmi organizowały pogadanki z policjantami, strażnikami
miejskimi, strażakami, jak również inne spotkania i wycieczki o charakterze
prewencyjnym, pokazujące jak bezpiecznie się bawić, jak udzielać pierwszej
pomocy, w jaki sposób korzystać z numerów alarmowych, a także jak istotne
jest rozważne zachowanie na drogach i w sytuacjach trudnych. Realizowane
były programy i tematy dodatkowe, jak „Przedszkolak bezpieczny na drodze”,
„Bezpieczna droga z domu do przedszkola”, „Bezpieczne wakacje”, „Jaki to
znak?”, „Niebezpieczna zabawa z piłką”, „Zasady udzielania pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach”, „Bezpiecznie w przedszkolu i na podwórku”,
„Bezpieczne Przedszkole”, „Bezpieczny Przedszkolak”. Ważnym elementem
było również dzielenie się zdobytą wiedzą w domu i mobilizowanie rodziców
i opiekunów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W zajęciach na temat
bezpieczeństwa uczestniczyły wszystkie dzieci uczęszczające do placówek,
łącznie 618 przedszkolaków.
Ponadto wszystkie przedszkola publiczne w godzinach od 8.30 do 14.00
były zamykane, co zwiększyło poczucie bezpieczeństwa dzieci i pracowników,
a także zniwelowało możliwość wtargnięcia na teren przedszkoli osób
niepowołanych. Dodatkowo nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie
bezpieczeństwa i higieny. Dzieci nauczyły się bezpiecznego korzystania
z zabawek i sprzętu terenowego zgodnie z zasadami ich użytkowania. W salach
wszystkie sprzęty i meble dostosowane zostały do wymogów i przepisów BHP
oraz do wzrostu dzieci. Szczególną uwagę zwracano, by nowo montowany
sprzęt dla dzieci posiadał stosowne certyfikaty. Wyjścia zostały prawidłowo
oznakowane. Dbano o przestrzeganie ustalonych zasad korzystania
z różnorodnych materiałów, przyborów i narzędzi, a w razie skaleczenia
niezwłocznie udzielano pomocy. Dzieci uczyły się odpowiedzialności za swoje
czyny i postępowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach programu przez przedszkola to:
 dokonywanie przeglądów sprzętu i drobnych napraw urządzeń oraz ich
konserwacja, w tym systematyczne sprawdzanie systemu alarmowego,
montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i systemu sygnalizacji
pożaru wraz z systemem oddymiania oraz instalacji hydrantowej, a także
kurtyny przeciwpożarowej (w Przedszkolu nr 7 „Pod Muchomorkiem”);
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 organizowanie zajęć, spotkań dla dzieci o charakterze prewencyjnym,
dotyczących bezpieczeństwa podczas zabaw, udzielania pierwszej pomocy,
asertywności wobec obcych;
 zakładanie kamizelek odblaskowych przez dzieci podczas wycieczek i wyjść
poza teren przedszkoli, co w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego;
 udział dzieci w tematycznych konkursach plastycznych i przedstawieniach
teatralnych;
 wydawanie odzieży ochronnej i roboczej pracownikom;
 szkolenia pracowników z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Pracownicy szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Sulechów
także systematycznie uczestniczyli w szkoleniach BHP i udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, w warsztatach służących zwiększeniu skuteczności
oddziaływań wychowawczych, jak również w zakresie radzenia sobie
w sytuacjach trudnych i w pracy z uczniem agresywnym i nadpobudliwym.
Podczas przerw lekcyjnych wyznaczeni nauczyciele pełnili dyżury na
korytarzach i innych obiektach szkolnych, co zapobiegało aktom wandalizmu
i agresji wśród uczniów. Siedem szkół podstawowych i trzy gimnazja
podległe gminie realizowały programy z zakresu bezpieczeństwa skierowane
do całej społeczności szkolnej, a więc zarówno do uczniów, jak i rodziców
oraz wszystkich pracowników placówek. Na bieżąco rodzice i nauczyciele
wspierani byli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-opiekuńczowychowawczych.
Placówki w działania prewencyjne angażowały rodziców, zapraszając
ich na spotkania poświęcone np. zagrożeniom związanym z działalnością sekt,
używkami i substancjami uzależniającymi, niewłaściwym korzystaniem
z internetu lub nieodpowiednimi do wieku grami komputerowymi
i telewizyjnymi. Dodatkowo pedagogizacja rodziców pozwoliła na wzrost
świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Dzieci
i młodzież nauczyły się unikać sytuacji zagrażających ich życiu i zdrowiu,
a w razie konieczności udzielania pomocy i wzywania odpowiednich służb.
W celu wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa w placówkach działał
monitoring. Szkoły realizowały tematyczne programy i lekcje (również dla
rodziców), jak: „Bezpieczny uczeń, pierwsza pomoc”, „Turniej Zebra”,
„W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Stop cyberprzemocy”, „Bezpieczny dotyk”,
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„Jak bezpiecznie korzystać z internetu”, „Jak być dobrym rodzicem”,
„Uzależnieniom mówimy nie”, „Mój wybór”, „Trzymaj formę”, „Owoce
w szkole”, „Jestem bezpieczny”, „Pij mleko”, „Bezpieczna droga”, „3...2...1...
Internet”, „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczny na drodze, w szkole
i w domu?”, „Spróbujmy inaczej”. Szkoła Podstawowa w Bukowie
kontynuowała program „Agresji i przemocy – stop”, na podstawie którego
kulturalne zachowanie uczniów nagradzane było znaczkiem „Jestem OK.”,
a negatywne postawy były karane. W roku ubiegłym 79% uczniów zostało
nagrodzonych znaczkiem kulturalnego zachowania „Jestem OK.! (rok wcześniej
– 62%), a 7% zostało ukaranych wystąpieniem i naganą dyrektora szkoły (5%
w roku 2014).
W roku ubiegłym w szkołach przeprowadzano badania ankietowe wśród
rodziców, a na podstawie uzyskanych informacji opracowywano ewaluację
szkolnych regulaminów. W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
systematycznie odbywały się spotkania z przedstawicielami służb: Policji, straży
miejskiej, straży pożarnej, wodnego pogotowia ratunkowego oraz z ratownikami
medycznymi. Placówki stworzyły uczniom możliwość zagospodarowania czasu
wolnego poprzez udział w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych zarówno
przedmiotowych, jak i sportowych. Dodatkowo uczniowie znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej mieli zapewnioną pomoc psychologicznopedagogiczną (zajęcia korekcyjne, kompensacyjne, dydaktyczne, wyrównawcze,
terapeutyczne, socjoterapeutyczne). Dyżury pełnili specjaliści, którzy wspierali
rodziców, uczniów i nauczycieli (psycholog szkolny, kurator zawodowy Sądu
Rejonowego w Świebodzinie, doradca zawodowy Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Zielonej Górze).
Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów, realizując program „Bezpieczna
Gmina Sulechów”, przygotowała ciekawą ofertę spędzania czasu wolnego,
skierowaną głównie do dzieci i młodzieży, promując w ten sposób również
zasady bezpiecznego zachowania. W bibliotece odbyło się wiele spotkań i zajęć
edukacyjnych,
literackich,
czytelniczych
i plastycznych,
pogadanek
skierowanych do najmłodszych, a także akcje głośnego czytania. Wydarzenia
poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu prowadzone były pod takimi
hasłami, jak ”Stop – jak bezpiecznie poruszać się po drodze”, „Mam prawo!
Prawa dziecka”, „Bezpieczne wakacje”, „Antek sam w domu”, „Co każdy
przedszkolak wiedzieć powinien”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Eko – lekcja
z leśnikiem”, „Bambu szuka mamy”, „Przepisy ruchu drogowego – jak poruszać
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się po drodze”, „Dobre rady na odpady”. W zajęciach organizowanych dla
dzieci podczas ferii udział wzięło 237 osób, Tydzień Bibliotek zgromadził 586
uczestników, Sulechowski Tydzień Literacki – 245, Narodowe Czytanie – 30,
Europejskie Dni Dziedzictwa – 160, Cała Polska czyta dzieciom – 250,
a Ogólnopolski Konkurs Literacki Młodych „O Wachlarz Wilhelminy” – 130.
Ogółem w roku ubiegłym biblioteka zorganizowała 222 imprezy, w których
uczestniczyło 6514 mieszkańców. Działalność edukacyjna objęła 95 imprez
i 2926 osób. Sto dwa wydarzenia literackie przyciągnęły do biblioteki 3588
osób.
WNIOSKI:
We wszystkich przedszkolach publicznych, szkołach i gimnazjach
zadbano o jak najszersze oddziaływanie programów poprawiających
bezpieczeństwo poprzez zaangażowanie pracowników, dzieci i ich rodziców.
Również otoczenie placówek, czyli ogródki, place zabaw, boiska i ogrodzenia
zostały odpowiednio zabezpieczone, a personel został odpowiednio
przeszkolony i stosował opracowane procedury związane z bezpieczeństwem
osób i mienia. W przedszkolnych piaskownicach wymieniono piasek, a obiekty
były zamykane w celu ochrony przed niepowołanymi osobami z zewnątrz.
Poprzez zabawę dzieci nauczyły się korzystania z numerów alarmowych,
zdobyły wiedzę na temat zagrożeń dla zdrowia i życia oraz poznały sposoby ich
unikania oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Podjęte działania pozwoliły
osiągnąć zamierzone efekty.
W realizację programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” zaangażowały się
wszystkie placówki oświatowe, które podejmowały działania z myślą
o poprawieniu bezpieczeństwa publicznego. W szkołach przeprowadzane były
pogadanki na temat bezpieczeństwa, w tym przeciwdziałania uzależnieniom
(alkoholizm, narkomania, nikotynizm), udzielania wsparcia psychicznego
i pomocy w trudnych sytuacjach (zajęcia prowadzili pedagodzy szkolni,
odbywały się spotkania z psychologami i pielęgniarkami szkolnymi).
Dyrektorzy placówek w swych sprawozdaniach podkreślili większe
zaangażowanie uczniów w życie szkoły, w tym częstsze uczestnictwo we
wszelkiego rodzaju akademiach, apelach, konkursach i zawodach. Ponadto
podejmowane działania profilaktyczne przyniosły zamierzone efekty.
Zaproponowane zajęcia, preferowanie zdrowego trybu życia, a także
poszanowanie prawa, norm i wartości oraz silna więź z rodzicami
i rówieśnikami pomogła uczniom wybrać właściwą drogę bez przemocy,
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nikotyny, alkoholu i środków psychoaktywnych. Zmniejszyła się liczba osób
sprawiających problemy wychowawcze. Uczniowie poznali konsekwencje
wynikające z sięgania po środki odurzające oraz skutki zachowań ryzykownych.
Można przyjąć, że prowadzone w szkołach działania wpłynęły
pozytywnie na całą społeczność lokalną. Przyczyniły się do wzrostu poczucia
bezpieczeństwa w szkole, do ograniczenia przemocy fizycznej i psychicznej,
zapobiegania kradzieżom w szkole, wzrostu świadomości dotyczącej skutków
uzależnień, zwiększenia aktywności fizycznej, zwiększenia świadomości
uczniów na temat zdrowego odżywiania oraz poczucia odpowiedzialności za
zdrowie, życie i bezpieczeństwo własne oraz przebywających w tym samym
otoczeniu.
Wśród najważniejszych zadań mających wpływ na bezpieczeństwo w szkołach
należy wymienić:
 stosowanie zasad kulturalnego zachowywania się w kontaktach z innymi;
 szkolenia pracowników placówek z zakresu BHP;
 szkolenia nauczycieli i uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 przeprowadzanie ewakuacji na wypadek pożaru (treningi);
 tworzenie procedur kontaktów z rodzicami, interwencji w szkole,
regulaminów korzystania z sal lekcyjnych, placów zabaw, sprzętu
edukacyjnego;
 szkolenie nauczycieli z zakresu procedury pn. „Niebieska Karta”;
 organizowanie spotkań z policjantami z drogówki i dzielnicowymi
(pogadanki na temat bezpieczeństwa, agresji);
 wyposażanie uczniów w ramach możliwości placówek w kamizelki i inne
elementy odblaskowe;
 zapewnianie bezpieczeństwa podczas przewozów szkolnych.
Należy zarazem podkreślić, że w realizacji programu uczestniczyli
wszyscy uczniowie oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych, czyli 2936 osób. Uwzględniając dodatkowo nauczycieli
i pracowników szkół, jak również rodziców i opiekunów dzieci, a także wielu
odbiorców wydarzeń edukacyjnych przygotowanych przez sulechowską
bibliotekę można stwierdzić, że program „Bezpieczna Gmina Sulechów”
oddziałuje pozytywnie na wszystkich mieszkańców gminy, wzmacniając wśród
społeczności poczucie bezpieczeństwa i zbiorowej odpowiedzialności za
otoczenie.
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Plan na rok 2016.
Program „Bezpieczna Gmina Sulechów” realizowany jest już od kilku lat
i praktyka pokazuje, że najlepsze efekty przynoszą działania związane
z odpowiednim zagospodarowaniem czasu wolnego. W roku bieżącym
wszystkie placówki oświatowe, biblioteka oraz organizacje pozarządowe będą
kontynuować swoje działania ukierunkowane właśnie na ten cel. Placówki będą
organizować ciekawe zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, wycieczki,
treningi sportowe. Dodatkowo zintensyfikowane zostaną dotychczasowe
działania związane z problemem cyberprzemocy i odpowiedzialności karnej
nieletnich. Szkoły wskazały, że właśnie te obszary wymagają wzmożonej pracy.
Jednocześnie podkreślić należy, że ewaluacja programu wskazała pozytywne
i efektywne oddziaływanie przyjętych zadań, wobec tego ich kontynuowanie
jest uzasadnione.
D. Ośrodek Pomocy Społecznej.
Program „Bezpieczna Gmina Sulechów” wprowadzono w celu poprawy
bezpieczeństwa porządku licząc na czynny udział instytucji oraz mieszkańców
gminy w procesie zagwarantowania oczekiwanego stanu.
W ramach statutowych zadań oraz założeń Programu Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sulechowie podejmował szereg działań, których celem było:
1. Zwiększenie skuteczności interwencji służb w przypadkach przemocy
domowej z użyciem „ Niebieskich Kart”.
2. Współpraca z instytucjami prowadzącymi działania na rzecz
bezpieczeństwa i zapobiegania patologiom.
Istotą programu jest szeroka współpraca wszystkich jednostek, których
zadaniem jest podejmowanie długofalowych działań według z góry opracowanej
strategii w celu udzielenia kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym
zjawiskiem przemocy domowej oraz zagrożonych przestępczością,
uzależnieniami, zaniedbaniami opiekuńczo-wychowawczymi itp.
W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w ramach
interwencji kryzysowej udzielił pomocy 56 rodzinom. W ramach tych działań
50 razy zastosowano procedurę „Niebieskiej Karty”, w tym 14 Niebieskich Kart
pracownicy socjalni przekazali instytucjom działającym na rzecz
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pokrzywdzonych, celem podjęcia działań prawnych przeciwko sprawcom
przemocy. W 2015 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
spowodowane były awanturami i użyciem przemocy w stosunku do członków
rodziny. W oparciu o uzyskane w ten sposób informacje pracownicy socjalni
dokonywali rozeznania sytuacji zgłoszonej rodziny i udzielali adekwatnego
wsparcia.
Funkcjonariusze Policji przekazali w 2015 roku 35 Niebieskich Kart.
Jedną „Niebieską Kartę” sporządzono w Zespole Szkół Nr 3 i przekazano do
Zespołu Interdyscyplinarnego.
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 skład Zespołu włączono również psychologa. 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 członkowie Zespołu.
Zaproszone osoby wymieniają się informacjami i doświadczeniami z pracy
z rodzinami dotkniętymi różnorodnymi problemami. Wymiana informacji
zwiększa szansę na szybkie działanie związane z rozwiązaniem problemów
przemocy w rodzinie, uzależnienia, zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych,
trudności opiekuńczo-wychowawczych. Zespół Interdyscyplinarny pozwala na
połączenie wszystkich możliwości i natychmiastowe ich uruchomienie. Jest to
niezwykle ważne w przypadku sytuacji kryzysowej i zaniedbań opiekuńczowychowawczych, zwiększa bowiem szansę na szybkie przeciwdziałanie
sytuacjom niepożądanym.
W ramach procedury interwencji wobec przemocy domowej, w ramach
Zespołu Interdyscyplinarnego, 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
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i ustalenie sposobu przeciwdziałania przemocy oraz monitoring skutków
podjętych działań. Powołanie grupy roboczej następuje z chwilą wpłynięcia do
Zespołu Interdyscyplinarnego „Niebieskiej Karty”.
W 2015 roku grupy robocze skierowały:
 do Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie 26 zawiadomień
o przemocy w rodzinie,
 do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Świebodzinie
10 wniosków o wgląd w sytuację rodziny, ograniczenie władzy
rodzicielskiej i nadzór kuratora,
 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
skierowano 11 osób.
W wyniku zawiadomień skierowanych przez grupy robocze do Prokuratury
Rejonowej w Świebodzinie wydano następujące postanowienia:
 w 10 przypadkach umorzono dochodzenie lub odmówiono wszczęcia
postępowania,
 4 sprawy zostały skierowane do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego
w Świebodzinie,
 w 12 przypadkach wszczęto postępowanie wobec sprawców
przemocy,
 w 3 przypadkach sprawcy przemocy otrzymali nakaz opuszczenia
lokalu mieszkalnego.
W 2015 roku Zespół podjął kompleksowe działania w stosunku do 50
rodzin. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 90 spotkań
grup roboczych. Pracownicy socjalni sporządzili 131 informacji na potrzeby
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które były
wykorzystane przy kierowaniu osób uzależnionych na odpowiednią terapię.
Pracownicy socjalni 19 razy kierowali do Sądu Rejonowego
w Świebodzinie III 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 oraz
wnioski o ustanowienie kuratora sądowego lub ograniczenie władzy
rodzicielskiej.
Trzech sprawców przemocy wyraziło zgodę na uczestnictwo w programie
korekcyjno-edukacyjnym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Zielonej Górze. Udział w tych zajęciach jest dobrowolny i być może
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dlatego liczba sprawców przemocy biorąca udział w programie jest nieduża.
Zespół Interdyscyplinarny nie posiada uprawnień do przymusowego kierowania
na tego typu zajęcia sprawców przemocy.
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 problemu we wszystkich instytucjach, które zajmują się tego typu
przypadkami. Poradnictwem objęto ogółem 96 rodzin.
Tut. Ośrodek współpracował ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Kobiet
BABA, które umożliwia mieszkańcom gminy korzystanie nieodpłatnie z porad
prawnych i psychologicznych. Średnio miesięcznie korzystało z tych porad
około 30 osób. W 2015 roku osoby korzystające z programu pomocy osobom
dotkniętym przemocą mogły otrzymać od Stowarzyszenia wsparcie finansowe.
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.
od stycznia 2015 r. do kwietnia 2016 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 w połowie
pokryte przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego
programu wspierania i pieczy zastępczej.
W roku 2015 cele wynikające z programu „Bezpieczna Gmina
Sulechów”, określone dla pomocy społecznej, zostały przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sulechowie osiągnięte. W kolejnych latach Ośrodek w dalszym
ciągu będzie rozwijał współpracę z instytucjami zajmującymi się wspieraniem
rodzin, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotkniętych
przemocą. Doświadczenie w tym zakresie z lat ubiegłych utwierdza
w przekonaniu, że wspólne zaangażowanie wielu instytucji pozwala na
efektywne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa osób i rodzin.
Długofalowa współpraca pozwoliła na wypracowanie odpowiednich standardów
działania, co przekłada się na uzyskanie spodziewanych efektów
i wykorzystanie wszystkich dostępnych środków, a przede wszystkim dotarcie
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do środowisk, które wymagają wsparcia. Szczególnie istotną rolę w tym
zakresie odgrywa możliwość świadczenia pomocy w formie poradnictwa
specjalistycznego, w tym psychologicznego i prawnego.
E. Pełnomocnik ds. Uzależnień.
W ramach programu "Bezpieczna Gmina Sulechów" wzorem
lat poprzednich, kontynuowano współpracę z organizacjami pożytku
publicznego oraz świetlicami środowiskowymi, zapewniono mieszkańcom
gminy specjalistyczną pomoc terapeutyczną oraz psychologiczną, wspomagano
placówki oświatowe w zakresie podejmowanych przez nie działań
profilaktycznych, włączono się w realizację kampanii edukacyjnoprofilaktycznych oraz bezpłatnych badań mammograficznych dla mieszkanek
Gminy Sulechów, udzielono wsparcia Samopomocowej Grupie Kobiet oraz
Anonimowym Alkoholikom, wspierano merytorycznie pracę Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz udzielano porad w ramach
spotkań „pierwszego kontaktu”.
Działania zaplanowane na rok 2015 zrealizowano poprzez:
 Współpracę z organizacjami pożytku publicznego w zakresie porządku
i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom.
Organizacja warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie
obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów przez
Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.
Cel: Wypoczynek letni dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
zamieszkujących Gminę Sulechów z warsztatami w formie zajęć
terapeutycznych, integracyjnych oraz edukacyjnych z elementami profilaktyki
uzależnień.
Działania: W trakcie wypoczynku dzieci objęte były opieką wychowawców
i terapeutów, uczestniczyły czynnie w zajęciach terapeutycznych, zostały
przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Rezultaty: Dzieci uczestniczące w kolonii nauczyły się współpracy w grupie,
dzięki zajęciom terapeutycznym podniesiono ich poczucie własnej wartości,
przeprowadzono ćwiczenia umacniające umiejętność odmawiania, ukazano
prawidłowe postawy i zasady funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto
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uczestnicy poznali walory turystyczne Sławy podczas pieszych wycieczek oraz
rejsu po jeziorze Sławskim.
W 10-dniowym turnusie uczestniczyło 30 dzieci z rodzin ubogich
i dysfunkcyjnych, które brały udział w 20 godzinach zajęciach
socjoterapeutycznych (2 godziny dziennie). Uczestnikom udzielono pomocy
rzeczowej oraz wsparcia opiekuńczo - wychowawczego.
Organizacja warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie
obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów przez
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze.
Cel:
Wypoczynek
letni
połączony
z
warsztatami profilaktycznowychowawczymi dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych,
dotkniętych alkoholizmem i zagrożonych marginalizacją oraz wykluczeniem
społecznym, zamieszkujących Gminę Sulechów. Organizacja wypoczynku
miała na celu dostarczenie podstawowej wiedzy na temat niekorzystnego
wpływu i skutków zdrowotnych spożywania alkoholu, zwiększenie kompetencji
komunikacyjnych poprzez ćwiczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
promowanie zdrowego stylu życia, wyrobienie wśród uczestników umiejętności
funkcjonowania w grupie, promowanie alternatywnych form spędzania czasu
wolnego, zdobywania doświadczeń związanych z poznawaniem świata,
stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju (intelektualnego,
społecznego, duchowego, emocjonalnego oraz fizycznego) oraz wyrobienie
umiejętności radzenia sobie z problemami okresu dojrzewania.
Działania: W trakcie wypoczynku dzieci objęte były opieką wychowawców
oraz terapeutów.
Rezultaty: Realizując powierzone zadanie wśród uczestników kolonii
poszerzono wiedzę na temat niekorzystnego wpływu używek na zdrowie i życie
człowieka, wyrobiono umiejętność funkcjonowania w grupie, zwiększono
kompetencje komunikacyjne, ukazano alternatywne formy spędzania czasu
wolnego, wzmocniono jednostkę poprzez uświadomienie dysponowania siłą
i umiejętnościami, co przyczyniło się do zmniejszenia podatności do
podejmowania zachowań ryzykownych. Umocniono przywiązanie do
aktywności, zdrowego trybu życia, poszukiwania inspiracji i wiedzy.
W 14-dniowym turnusie w Niesulicach uczestniczyło 30 dzieci z rodzin ubogich
i dysfunkcyjnych z terenu Gminy Sulechów.
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Realizacja warsztatów edukacyjno-profilaktycznych z konkursem
z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży Gminy Sulechów przez
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec
Babimojsko-Sulechowski ZHP.
Cel: Objęcie programem warsztatów „Mój Wybór” 200 uczniów placówek
oświatowych Gminy Sulechów. Zajęcia skierowane do uczniów,
przejawiających trudności w radzeniu sobie z otaczającą ich rzeczywistością
szkolną oraz rówieśniczą. Głównymi celami zadania, podobnie jak
w poprzednich edycjach warsztatów, było dostarczenie podstawowej wiedzy na
temat niekorzystnego wpływu alkoholu na zdrowie i życie człowieka, ćwiczenie
umiejętności chroniących przed sięganiem po alkohol oraz inne używki,
wzmocnienie wiary jednostki we własne siły i umiejętności, prawidłowe
funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz zwiększenie kompetencji
komunikacyjnych i promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
oraz zorganizowanie turnieju z wystawą prac plastycznych.
Działania: Realizując program „Mój Wybór” zorganizowano wyjazd na 3dniowe warsztaty wyjazdowe, przeprowadzono konkurs plastyczny na plakat
promujący zdrowy styl życia, zorganizowano turniej „Spróbujmy Inaczej”
obejmujący szereg konkursów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Rezultaty: Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę na temat niekorzystnego
wpływu używek na zdrowie i życie człowieka, zdrowego stylu życia,
właściwego odżywiania oraz pogłębili swoje umiejętności radzenia sobie
z przemocą rówieśniczą. W warsztatach edukacyjnych wzięło udział 200
uczniów z placówek oświatowych Gminy Sulechów. W 3-dniowych warsztatach
wyjazdowych organizowanych w Harcerskim Ośrodku wypoczynkowym
w Uściu udział wzięło 40 uczniów. W konkursie plastycznym zrealizowanym
w ramach projektu uczestniczyło 40 uczniów a w turnieju „Spróbujmy Inaczej”
60 uczniów.
 Wspieranie działalności świetlic środowiskowych i opiekuńczowychowawczych.
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego
zagospodarowania czasu wolnego, rozwój zainteresowań, ukazanie
alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez używek, realizacja
w środowiskach dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem oraz narkomanią
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programów profilaktycznych, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijania
talentów i zainteresowań.
Działania: Powyższe cele realizowane są poprzez takie działania, jak: pomoc
w odrabianiu lekcji, aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych, a także
grach i zabawach, organizacja różnorodnych zajęć plastycznych, muzycznych,
tanecznych oraz kulinarnych. W ramach prowadzenia świetlic organizowano
wiele różnorodnych imprez okolicznościowych związanych z tradycją świąt.
Realizowano
programy
zajęć
o tematyce
profilaktyki
uzależnień
z zastosowaniem metod socjoterapii. Doposażono świetlice w sprzęt sportowy
oraz gry edukacyjne.
Rezultaty: Wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach wyrobiono
poprawne nawyki związane z wykonywaniem swoich obowiązków,
sumiennością, rzetelnością i starannością, wdrożono aktywność fizyczną do
codziennej aktywności, umocniono współdziałanie w grupie i nawiązywanie
poprawnych relacji z otoczeniem, rozwijano zainteresowania i chęć wyrażania
siebie, odpowiednie postawy wobec tradycji świąt, ukazano alternatywne formy
spędzania czasu wolnego z wykluczeniem stosowania używek i negatywnych
zachowań.
W roku 2015 funkcjonowało 9 świetlic środowiskowych: „Aniołkowo” i „Staś”
w Sulechowie oraz świetlice wiejskie w: Brodach, Bukowie, Cigacicach, Kijach,
Klępsku, Mozowie i Pomorsku. W każdej ze świetlic realizowano program zajęć
dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniem,
z rodzin, w których występują problemy wychowawcze, ale także z rodzin
funkcjonujących w sposób prawidłowy. Łącznie we wszystkich świetlicach
zapisanych było ok. 250 dzieci.
Na funkcjonowanie świetlic wydatkowano kwotę 87.997,00 zł, którą
przeznaczono na wynagrodzenia dla wychowawców prowadzących zajęcia,
doposażenie świetlic w gry edukacyjne i sprzęt sportowy oraz zakup
niezbędnych artykułów biurowych i spożywczych.
 Zapewnienie specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem.
Cel: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz świadomości
mieszkańców o możliwości jej uzyskania, zwiększenie liczby osób
wychodzących z uzależnienia oraz skuteczności terapii rozpoczętej w szpitalu
specjalistycznym poprzez jej wsparcie po powrocie do środowiska, udzielenie
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rodzinom z problemami alkoholizmu i narkomanii pomocy psychospołecznej
i terapeutycznej.
Działania: Dyżury terapeutów zajmujących się problemem uzależnienia
oraz współuzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz psychologa.
Rezultaty: W Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie w roku 2015
zatrudniono czterech terapeutów uzależnień i psychologa. Wszyscy specjaliści
udzielali pomocy o charakterze terapeutycznym osobom uzależnionym
i współuzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem:
 terapeuci uzależnień zajmujący się problemami uzależnienia
i współuzależnienia od alkoholu przyjmowali w poniedziałki i środy od
15.00 do 20.00 i udzielili łącznie 916 konsultacji,
 terapeuta uzależnień zajmujący się problemami współuzależnienia
przyjmował w każdy I i III czwartek miesiąca od 16.00 do 19.00 i udzielił
52 konsultacji indywidualnych oraz 173 konsultacji podczas spotkań
grupowych,
 psycholog dyżurował w każdy wtorek od 14.00 do 19.00 i przyjął 135
osób.
Na realizację tego zadania wydatkowano 41.640,00 zł.

 Wsparcie placówek oświatowych w zakresie realizacji opracowanych
programów profilaktycznych.
Cel: Kształtowanie prawidłowych postaw wobec problemów uzależnień,
umiejętności współpracy w grupie, budowania prawidłowych relacji
z otoczeniem, budowanie postaw zgodnie z zasadami asertywności, tolerancji,
zrozumienia i akceptacji, wyrabianie umiejętności bezpiecznego korzystania
z sieci.
Działania: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień poprzez
udział dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w spektaklach,
widowiskach,
prelekcjach,
pogadankach oraz zajęciach warsztatowych:
 widowisko artystyczne „Wygraj Szansę” i program profilaktyczny
„Trzeźwość na co dzień” dla uczniów Zespołu Szkół w Sulechowie,
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 warsztaty edukacyjno-profilaktyczne „Końcowe odliczanie… Życie traci
się raz…” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie i uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie (Zespół Szkół),
 widowisko artystyczne o tematyce edukacyjno-profilaktycznej dla
uczniów Szkoły Podstawowej w Kijach,
 spektakle profilaktyczne „Dorotka po drugiej stronie tęczy” i „Dzieci
w sieci” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowie,
 warsztaty i pogadanki edukacyjno-profilaktyczne dotyczące alkoholu
i narkotyków dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sulechowie,
 pogadanki
edukacyjno-profilaktyczne
dotyczące
substancji
psychoaktywnych w Gimnazjum w Pomorsku, Gimnazjum nr 2
w Sulechowie oraz Gimnazjum nr 3 w Sulechowie (Zespół Szkół).
Rezultaty: Poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat rozwiązywania
problemów uzależnień oraz możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy
w tym zakresie, pogłębianie umiejętności budowania prawidłowych relacji
z otoczeniem oraz przybliżenie prawidłowych postaw wobec zachowań
ryzykownych (np. umiejętność odmawiania), wyrobienie umiejętności
bezpiecznego korzystania z sieci i rozpoznawania realnych zagrożeń.
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 6.020,00 zł.

 Realizację kampanii edukacyjno-profilaktycznych.
Cel: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Kształtowanie
prawidłowych postaw wobec problemów uzależnień, propagowanie zdrowego
stylu życia, aktywności fizycznej, rozwijania zainteresowań, budowanie
prawidłowych relacji z otoczeniem.
Działania: Podjęto działania edukacyjno-informacyjne w ramach kampanii
„Przeciw Pijanym Kierowcom” i „Narkotyki? To mnie nie kręci – Dopalacze”.
Kampania Przeciw Pijanym Kierowcom została zrealizowana przy
współpracy z klubem sportowym PROMIL Sulechów, Komisariatem Policji
i Strażą Miejską. Hasło kampanii było tematem przewodnim I turnieju szóstek
piłkarskich organizowanym przez klub sportowy PROMIL.
Udział w nowej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Narkotyki? To
mnie nie Kręci – Dopalacze”. W ramach kampanii szkoły otrzymały materiały
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informacyjne oraz gotowe scenariusze zajęć i audycje do przeprowadzenia zajęć
edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodziców.
Ponadto zakupiono materiały kampanii edukacyjno-profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2016.
Rezultaty: Zwiększenie świadomości wszystkich mieszkańców Gminy
Sulechów na temat problemu alkoholizmu i narkomanii oraz metod radzenia
sobie z nimi i możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej. Zorganizowanie
czasu wolnego dzieciom i młodzieży, ukazanie alternatywnych form jego
spędzenia oraz zachęcenie do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 9.370,00 zł.
 Wsparcie grupy samopomocowej dla kobiet oraz Anonimowych
Alkoholików.
Cel: Wsparcie kobiet współuzależnionych.
Działania: Udostępnienie pomieszczeń Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień
oraz wsparcie merytoryczne Samopomocowej Grupy Kobiet.
Rezultaty: Zwiększenie świadomości współuzależnionych kobiet na temat
możliwości otrzymania specjalistycznej pomocy na terenie Gminy Sulechów,
wsparcie psychiczne w sytuacji kryzysowej.
 Pomoc w organizacji bezpłatnych badań
obejmujących mieszkanki Gminy Sulechów.

mammograficznych

Cel: Zwiększenie świadomości mieszkanek Gminy na temat profilaktyki,
wykrywania i leczenia raka piersi, objęcie badaniami jak największej liczby
kwalifikujących się kobiet.
Działania: Współpraca z placówkami zdrowia świadczącymi darmowe badania
przesiewowe poprzez zapewnienie miejsca dla mammobusu oraz podłączenia
do źródła energii.
Rezultaty: Zwiększenie świadomości kobiet na temat profilaktyki, wykrywania
i leczenia raka piersi. Przełamanie lęku przed poddaniem się badaniu.
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 Nadzorowanie i wspieranie merytoryczne prac Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Cel: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma za
zadanie podejmować działania motywujące do podjęcia leczenia osoby
nadużywające alkoholu, zgłoszone poprzez złożenie wniosku. Komisja sprawuje
także nadzór nad poprawnością przestrzegania zasad sprzedaży napojów
alkoholowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Działania: Komisja przyjmowała i rozpatrywała wnioski o leczenie uzależnienia
od alkoholu, na ich podstawie kierowała do Sądu Rejonowego stosowne wnioski
o zobowiązanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego
przeciwalkoholowego. Przeprowadzano także kontrole punktów sprzedaży
napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wiarygodności
składanych przez przedsiębiorcę oświadczeń o wysokości obrotu napojami
alkoholowymi, przestrzegania na terenie punktu przepisów o dozwolonych
formach reklamy i promocji napojów alkoholowych, a także źródeł pochodzenia
alkoholu. Ponadto Komisja stale współpracuje z Sądem Rejonowym
w Świebodzinie, Prokuraturą Rejonową w Świebodzinie, Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Sulechowie, Komisariatem Policji w Sulechowie oraz Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Sulechowie.
Rezultaty: W 2015 roku komisja przyjęła i rozpatrzyła 54 nowe wnioski
o leczenie uzależnienia od alkoholu od członków rodzin oraz innych osób
z najbliższego otoczenia osób dotkniętych alkoholizmem, a także instytucji
pomocowych. Skierowano 28 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego przeciwalkoholowego do Sądu Rejonowego w Świebodzinie.
Przeprowadzono 10 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Umocniono relacje pomiędzy instytucjami, co znacznie poprawiło jakość
świadczonej pomocy zarówno osobom uzależnionym, jak i członkom ich rodzin.
Na działania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
alkoholowych w Sulechowie w roku 2015 wydano kwotę 46.194,00 zł.
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 Udzielanie porad oraz informacji w ramach spotkań „pierwszego
kontaktu” osobom uzależnionym, współuzależnionymi oraz członkom
ich rodzin.
Cel: Udzielenie profesjonalnej pomocy w sytuacji kryzysowej związanej
z nadużywaniem alkoholu, narkotyków bądź przemocą. Przeprowadzenie
rozmowy mającej na celu zorientowanie się w sytuacji problemowej,
zmotywowanie osoby poszkodowanej do podjęcia natychmiastowo stosownych
działań zmierzających do poprawy jej sytuacji oraz pomoc w wybraniu
najefektywniejszej metody działania lub niekiedy skierowanie do odpowiednich
instytucji.
Działania: Rozmowy motywujące z osobami z problemem uzależnień lub
członkami ich rodzin oraz osobami dotkniętymi przemocą, pomoc
w rozwiązaniu sytuacji problemowej osoby zgłaszającej się, pomoc w wyborze
najefektywniejszej metody działania, kierowanie do odpowiednich instytucji
pomocowych. Współpraca z terapeutami uzależnień, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie, Sądem Rejonowym
w Świebodzinie, Prokuraturą Rejonową w Świebodzinie, Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Sulechowie, Komisariatem Policji w Sulechowie, Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Sulechowie, zakładami opieki zdrowotnej, placówkami
oświatowymi.
Rezultaty: Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwości
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z problemami uzależnień
oraz przemocą. Zapoznanie ze skutecznymi metodami rozwiązania
poszczególnych problemów. W roku 2015 pracownicy Biura Pełnomocnika ds.
Uzależnień w Sulechowie przeprowadzili około 270 rozmów z osobami
uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, współuzależnionymi oraz osobami
dotkniętymi przemocą, z czego ponad połowa rozmów to były rozmowy
w ramach spotkań „pierwszego kontaktu” z osobami nie zarejestrowanymi
w bazie danych Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie.
Analiza, podsumowanie i wnioski.
Podsumowując realizację programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”
w roku 2015 pod kątem działań prowadzonych przez Biuro Pełnomocnika
ds. Uzależnień w Sulechowie można stwierdzić, że osiągnięto wszystkie
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założone cele. Przede wszystkim kontynuowane były działania realizowane
w latach poprzednich. Wszystkie miały na celu ochronę zdrowia
i bezpieczeństwa mieszkańców. Jak wiadomo, alkoholizm i narkomania
przyczyniają się w znacznym stopniu do wzrostu przestępczości, rozpadu
rodziny, wykluczenia społecznego oraz chorób, a co za tym idzie zwiększeniem
kosztów leczenia. Te negatywne skutki uzależnień doskonale ukazują wagę
odpowiednio
prowadzonej
działalności
profilaktycznej,
edukacyjnej
i informacyjnej.
Porównując wyniki realizacji programu z rokiem 2014 można stwierdzić,
iż w roku 2015 zbliżona liczba dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sulechów
została objęta działaniami profilaktycznymi zrealizowanymi w ramach
współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Podobne wyniki obserwuje
się w przypadku dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach prowadzonych
w świetlicach środowiskowych. Liczba osób korzystających ze specjalistycznej
pomocy terapeutów uzależnień wzrosła porównując z rokiem 2014, co jest
wynikiem rozszerzenia dyżurów specjalistów o terapeutę dla osób
współuzależnionych oraz psychologa, co z kolei wynika z ogromnego
zapotrzebowania na tego typu wsparcie w latach poprzednich. Warto zwrócić
uwagę na cieszące się zainteresowaniem bezpłatne badania mammograficzne
realizowane w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi, co
świadczy o wysokim poziomie świadomości na temat zachowań
prozdrowotnych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wzorem lat ubiegłych prowadziła działania motywujące do podjęcia leczenia
uzależnienia od alkoholu. Liczba ukazująca liczbę osób zgłaszających się po
pomoc do Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień wskazuje na świadomą postawę
mieszkańców wobec problemów uzależnień oraz przemocy, a także możliwości
uzyskania specjalistycznej pomocy.

V. Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Obywatelskie i Zarządzanie
Kryzysowe.
Z zakresu ochrony ludności przed skutkami zdarzeń kryzysowych
zrealizowano następujące zadania:
 dokonano aktualizacji Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz
Planu Obrony Cywilnej wraz z załącznikami,
 opracowano karty realizacji zadań obrony cywilnej Urzędu Miejskiego
Sulechów oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania OC,
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 opracowano i wydano podległym jednostkom wytyczne Burmistrza do
działalności w zakresie OC i zarządzania kryzysowego na 2015 rok,
 w czerwcu przeprowadzono praktyczne szkolenie stanu osobowego
Urzędu Miejskiego w zakresie ewakuacji w chwili zagrożenia życia
i zdrowia,
 jeden raz w miesiącu brano udział w treningu łączności prowadzonym
przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW,
 jeden raz w kwartale przeprowadzono głośną próbę syren alarmowych
przekazując treningowy sygnał alarmowy,
 systematycznie aktualizowano bazę danych o siłach i środkach obrony
cywilnej „ARCUS”,
 utrzymywano posiadany sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowy
w pełnej sprawności technicznej.
Zasadniczym celem działania obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
w 2016 roku będzie doskonalenie obowiązujących rozwiązań organizacyjnoprawnych w dziedzinie obrony cywilnej, dostosowanie ich do aktualnych
wyzwań i potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem, wykrywaniem
zagrożeń, ostrzeganiem i alarmowaniem ludności.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa stanu osobowego Urząd Miejski
Sulechów przystąpi do praktycznej realizacji zaleceń Państwowej Straży
Pożarnej, to znaczy rozbudowy systemu sygnalizacji pożarowej w Ratuszu.
Gmina będzie brała udział w regionalnym ćwiczeniu „Most 2016” oraz
w ćwiczeniu „ANAKONDA 16”.
VI. Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych.
W ramach infrastruktury na terenie miasta i gminy zrealizowano,
w zakresie zaplanowanych w budżecie Gminy Sulechów środków finansowych
na rok 2015, następujące zadania:
1) W zakresie inwestycji:
 budowa drogi ul. Żurawia w ramach realizacji zadania pn. „Budowa
dróg - ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa,
Kukułcza i Żurawia”; zadanie współfinansowane środkami z Programu
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg
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Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” – wykonana
została nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej oraz
chodników z kostki brukowej betonowej, wydzielone zostały także
ciągi pieszo-rowerowe, wybudowana została także kanalizacja
deszczowa; w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym wyznaczone
zostały i oznakowane przejścia dla pieszych, obniżenie wysokości
krawężników umożliwia korzystanie z chodników osobom
niepełnosprawnym, ponadto zamontowane zostały urządzenia
bezpieczeństwa ruchu, w tym bariery ochronne stalowe ocynkowane
typu U-12a i progi zwalniające;
 budowa drogi ul. Ptasia w ramach realizacji zadania pn. „Budowa dróg ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukułcza
i Żurawia” – wykonana została nowa nawierzchnia jezdni z kostki
brukowej betonowej oraz chodników z kostki brukowej betonowej,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym wyznaczone zostały
i oznakowane przejścia dla pieszych, obniżenie wysokości
krawężników umożliwia korzystanie z chodników osobom
niepełnosprawnym, ponadto zamontowane zostały urządzenia
bezpieczeństwa ruchu – próg zwalniający;
 budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do nowo
projektowanego wojskowego osiedla mieszkaniowego) - wykonana
została nowa nawierzchnia jezdni oraz chodników z kostki brukowej
betonowej, obniżenie wysokości krawężników umożliwia korzystanie
z chodników osobom niepełnosprawnym, zamontowane zostało
oświetlenie uliczne.
Opracowane zostały dokumentacje projektowe na:
 przebudowę drogi gminnej nr 05504F i nr 05503F relacji KrężołyObłotne,
 ciąg pieszo-rowerowy Sulechów-Krężoły-Obłotne-Kruszyna w ramach
realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Gmina
Sulechów”.
Ponadto Gmina Sulechów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi
Zielonogórskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1204F w kierunku na Łęgowo”. Zadanie współfinansowane środkami
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z Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.
2) W zakresie remontów dróg i chodników gminnych:
 roboty sprzętem na gruntowych drogach gminnych,
 remonty nawierzchni bitumicznych,
 usługi remontowe w zakresie usuwania awarii na drogach gminnych,
 dostawa tłucznia do sołectw Górki Małe, Kalsk, Kruszyna, Brzezie
k. Sulechowa, Głogusz, Nowy Świat – w ramach funduszu sołeckiego,
 oznakowanie pionowe kierunkowe – w ramach funduszu sołeckiego
sołectwa Górki Małe,
 zakup i montaż barierek przy przepustach, przy drogach gminnych dla
sołectwa Kije – w ramach funduszu sołeckiego.
Przeprowadzone zostały także remonty wiat przystankowych na terenie
Sulechowa – ul. Odrzańska oraz w m. Leśna Góra, Okunin.
W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych poprawiony został stan
techniczny dróg – wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
wyrównano drogi gruntowe, usuwano na bieżąco awarie powstałe na drogach
gminnych.
Ponadto, w celu należytego utrzymania oznakowania pionowego dróg,
systematycznie przeprowadzane były kontrole oznakowania i w razie potrzeby
jego elementy były wymieniane lub uzupełniane. Odnowione zostało także
oznakowanie poziome na terenie miasta.
W okresie zimowym, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom
dróg, na zlecenie Gminy, wykonywana była usługa zimowego utrzymania dróg,
w tym:
1) czuwanie – tzn. odpłatna pełna dyspozycyjność sprzętu i pracowników
do podjęcia usług zimowego utrzymania dróg i ulic,
2) całodobowe usuwanie śliskości zimowej na odcinku od węzła Sulechów
przy trasie S-3 do granicy Gminy Sulechów z Gminą Świebodzin (były
przebieg drogi krajowej nr 3),
3) całodobowe:
a) usuwanie śliskości zimowej z nawierzchni utwardzonych na terenie
miasta Sulechów i wydzielonych odcinków we wsiach Krężoły,
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Obłotne, Kruszyna, Cigacice, Górki Małe, Brzezie k. Sulechowa,
Kalsk oraz drogi łączącej wsie Nowy Świat i Górzykowo,
b) odpłużanie z posypywaniem mieszanką soli z piaskiem lub piaskiem
nawierzchni gruntowych na terenie miasta Sulechów i wydzielonych
odcinków na terenie wsi.
4) interwencyjne odpłużanie z posypywaniem mieszanką soli z piaskiem
lub piaskiem na terenie Gminy Sulechów.
Wyżej wymienione prace wykonane w roku 2015 miały znaczny wpływ na
poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulechów.
VII. Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W ramach realizacji zadań wynikających z programu „Bezpieczna Gmina
Sulechów” w 2015 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony
Środowiska
wykonano
następujące
działania,
zgodnie
z wymienionymi w tym programie celami:
1. Bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych.
Powyższy cel osiągnięto poprzez następujące działania:
 w ramach pielęgnacji zieleni miejskiej przeprowadzano zabiegi
polegające na usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz
prowadzono przycinki suchych konarów na terenach poboczy dróg oraz
terenach przyległych do zabudowy mieszkaniowej i placów zabaw,
 przeprowadzono prace polegające na usunięciu wywrotów oraz złomów
drzew powalonych w wyniku zjawisk atmosferycznych (wichury),
 zlikwidowano gniazda szerszeni z miejsc, gdzie powodowały zagrożenie
dla ludzi,
 w ramach utrzymania czystości zamontowano kosze uliczne na odpady
oraz ustawiono ławki we wskazanych miejscach na terenach gminnych,
 wykonano prace polegające na usunięciu zakrzaczeń w miejscach
publicznych, celem zwiększenia bezpieczeństwa,
 w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt i zagrożeniom ze strony
bezpańskich psów, przekazywano bezdomne psy do schroniska
w Zielonej Górze w liczbie 46 szt., do adopcji trafiło ogółem 59 psów,
z czego 14 przed przekazaniem do schroniska, na koniec roku
w schronisku pozostawało 20 psów z lat ubiegłych,
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 w ramach ww. programu wysterylizowano 33 kotki, wykastrowano
3 kocury i wysterylizowano 3 suki, w celu zapobiegania bezdomności
zwierząt,
 do adopcji przekazano 36 kotów,
 na interwencje Straży Miejskiej udzielano pomocy weterynaryjnej
bezdomnym zwierzętom z terenu gminy poszkodowanym w wypadkach
drogowych,
 na bieżąco dokonywano napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw
uszkodzonych na skutek dewastacji, w tym na terenie placu zabaw os.
Konstytucji 3 Maja i przy ul. Wiśniowej w Sulechowie,
 Dokonywano, wraz ze Strażą Miejską, kontroli posesji prywatnych
i terenów publicznych w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach, szczególnie w zakresie
zanieczyszczania odpadami terenów publicznych oraz nielegalnego
odprowadzania ścieków do rowów melioracyjnych,
 przeprowadzono akcję deratyzacji w terminie wiosennym,
 na bieżąco uprzątano tereny publiczne z porzuconych odpadów.
2. Bezpieczeństwo użytkowników dróg:
 zakończono prace modernizacji oświetlenia drogowego z wykorzystaniem
energooszczędnych źródeł światła,
 w ramach umowy na utrzymanie zieleni usuwano zakrzaczenia
i zadrzewienia ograniczające widoczność na skrzyżowaniach drogowych
oraz kolidujące z infrastrukturą oświetleniową i istniejącymi liniami
energetycznymi,
 na bieżąco uzupełniano i konserwowano oświetlenie drogowe placów
i ulic,
 w miejscach wskazanych przez mieszkańców montowano oprawy
oświetleniowe,
 na ciągach pieszych oraz terenach publicznych usuwano śliskości
w ramach akcji zimowej,
 na bieżąco naprawiano zniszczone ciągi pieszo jezdne będące drogami
gminnymi.
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3. Prewencja społeczna o szerokim zasięgu edukacji, poradnictwa
i pomocy społecznej powyższy cel osiągnięto poprzez wykonanie
następujących działań:
 budowanie placów zabaw i boisk sportowych dla zagospodarowania
wolnego czasu dzieci i młodzieży, w ramach czego wykonano zadania
pod nazwami:
 „Doposażenie placów zabaw w Cigacicach”,
 „Zakup wyposażenia do siłowni wewnętrznej w Brodach”,
 „Zakup drewnianej altany piknikowej w Obłotnem”,
 wykonanie stałej sceny w Klępsku,
 wykonanie remontu dachu świetlicy w Karczynie,
 wykonanie utwardzenia dojazdu do sali wiejskiej w Łęgowie,
 wykonanie oznakowania turystyczno informacyjnego w Górzykowie,
 przeprowadzono wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów
i przedszkoli pogadanki na temat ochrony środowiska w zakresie
gospodarowania odpadami oraz z zakresu ochrony przyrody,
 pracownik wydziału był przewodnikiem wycieczek prowadzonych na
terenie Gminy,
 we współpracy ze Strażą Miejską prowadzono działania w zakresie
egzekucji obowiązków właścicieli posesji dotyczących utrzymania
czystości i porządku oraz utrzymywania na posesji psów,
 montowano i naprawiano tablice informacyjne na wsiach.
Wnioski:
W dalszym ciągu przewiduje się współpracę z Sulechowską Strażą
Miejską oraz Policją w zakresie ograniczenia aktów wandalizmu oraz dewastacji
urządzeń komunalnych na terenie Gminy Sulechów.
W ramach bieżącej kontroli urządzeń komunalnych oraz nadzoru nad
firmami wykonującymi usługi w zakresie pielęgnacji zieleni i utrzymania
czystości będą wykonywane prace remontowe.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska będą przeprowadzali przeglądy placów
zabaw w celu zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom oraz
przestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie.
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W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych
planowana jest dalsza rozbudowa oświetlenia drogowego oraz montaż lamp
w miejscach, w których ich montaż jest uzasadniony.
4. W zakresie bezpieczeństwa użytkowników dróg wykonano
następujące prace:
 zakrycie części Rowu R-S4 przy ul. Żurawiej,
 odbudowa rowu przydrożny przy ul. Łochowskiej w Sulechowie,
 naprawa przepustu w Okuninie,
 naprawa przepustu ul. Wojskowa w Brodach,
 oczyszczenie niektórych istniejących przepustów na drogach
gminnych w ramach konserwacji rowów,
 monitowano u zarządcy dróg o potrzebie bieżącej konserwacji
przepustów drogowych (Zarząd Dróg Wojewódzkich – dotyczy
Mozowa).
5. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego:
 utrzymanie piętrzenia wody na zbiorniku p.pożarowym w Kijach.
6. W zakresie bezpieczeństwa powodziowego:
 przedstawiciel gminy jest członkiem Zespołu Planistycznego Zlewni
regionu wodnego środkowej Odry, który przygotowuje plany
zarządzania ryzykiem powodziowym,
 uczestniczono w przeglądach stanu wałów przeciwpowodziowych na
rzece Odrze,
 informowano zarządcę wałów o zagrożeniach powodziowych
(występowanie bobrów, i inne),
 prowadzono bieżący monitoring stanu wód w rowach komunalnych
i na bieżąco przeciwdziałano ich podnoszeniu się:
 bieżące czyszczenie krat na wlotach do rurociągów,
 udrożniono odcinek ujściowy Rowu R-S4 od wylotu rur.
800mm,
 konserwacja Rowu R-138 w Górkach Małych,
 bieżąca konserwacja Rowu R-S4.
 monitowano u zarządcy cieków melioracyjnych podstawowych,
w tym rz. Sulechówki o potrzebie bieżącej konserwacji takich cieków
(Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze),
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7. W zakresie podejmowania przedsięwzięć mających na celu
zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, skwerach, parkach,
osiedlach i innych miejscach użyteczności publicznej:
 wykonano ogrodzenie zbiornika wodnego w Kijach,
 wykonano konserwację bieżącą rowów komunalnych mających istotny
wpływ na odwodnienie infrastruktury i terenów budowlanych:
 Konserwacja Rowów R-10a, R-11, R-5 w Sulechowie,
 Konserwacja Rowu R-S4 w Kruszynie, Krężołach i Sulechowie,
8. W zakresie zagrożenia spowodowanego siłami natury: silne wiatry,
intensywne opady deszczu, gradu i śniegu, niskie temperatury
i długotrwałe susze:
 wykonano dwukrotną konserwację głównego rowu komunalnego R-S4,
 usuwano przeszkody w odpływie wód deszczowych na terenach
zabudowanych:
 bieżące czyszczenie krat na wlotach do rurociągów,
 udrożniono odcinek ujściowy Rowu R-S4 (zator z roślinności),
9. Inne dotyczące opracowań planistycznych:
 podanie informacji i danych związanych z realizacją opracowania pn.
„Hydrologiczne
uwarunkowania
zielonogórskiego
obszaru
funkcjonalnego”,
 sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej za 2015 r. –
druk RRW-13,
 sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń
melioracji wodnych za 2015r. – druk RRW-10.
Rezultat:
 Nie udało się osiągnąć wszystkich celów dotyczących poprawy stanu wód na
gruncie dla istniejącego budownictwa np. obszary zabudowane pomiędzy
ul. Poznańską, a ul. Gdańską, w tym przebudowę przepustów pod
ul. Poznańską i ul. Wielkopolską, odwodnienie terenów budowlanych na
części obrębów: Krężoły, Kruszyna, 2 miasto Sulechów.
 Nie udało się skoordynować działań dla infrastruktury technicznej,
wyprzedzającej budownictwo mieszkaniowe na nowych obszarach
planowanych dla tego celu np. część obrębów; Krężoły, Kruszyna, 2 miasto
Sulechów.
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 Nie udało się współdziałanie z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Zielonej Górze w celu wprowadzenia do planów inwestycyjnych
zamierzenia dotyczącego odbudowy i modernizacji rzeki Sulechówki.
Wnioski:
1. Skoordynować działania urbanistyczne z innymi specjalnościami (drogi,
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, odwodnienie terenów
budowlanych) już na etapie sporządzania planów zagospodarowania
przestrzennego – bardziej szczegółowe przedstawienie rozwiązań
w zakresie potrzeb i możliwości odwodnienia terenów i odprowadzenia
wód deszczowych.
2. Dążyć do koordynacji zamierzeń i działań w ramach budowy lub
odbudowy dróg do nowych potrzeb odwodnienia terenów budowlanych
i rolniczych, w tym budowy i przebudowy urządzeń wodnych
znajdujących się w ciągach tych dróg (kanalizacji deszczowej, rowów
komunalnych i przepustów drogowych, ujęcia i odprowadzenia wód
powierzchniowych i gruntowych) na terenach już zabudowanych dla
poprawy bezpieczeństwa użytkowania tych terenów (np. ul. Gdańska,
ul. Żurawia) oraz dla nowych terenów dla umożliwienia wykonania dróg
i budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną (np.
obręb Krężoły przy ul. Żurawiej, obręb Kruszyna, obręb Nowy Świat,
obręb Brzezie k/Sulechowa).
3. Dokonać rozgraniczenia urządzeń wodnych na terenie miasta i osiedli np.
wg Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa z dnia 27
lutego 1959 r.
W skrócie, taki podział byłby na:
a) urządzenia komunalne, w tym: urządzenia wodne podległe gospodarce
komunalnej (rowy, kanały otwarte i kryte, służące do regulacji
poziomów wód gruntowych i odprowadzenia wód opadowych
z terenów zabudowanych oraz przewidzianych pod zabudowę),
b) urządzenia melioracji wodnych, w tym: rzeki, urządzenia wodnomelioracyjne dla gruntów rolnych, zbiorniki wody służące dla potrzeb
gospodarki rolnej.
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4. Dążyć do odbudowy i modernizacji rzeki Sulechówki, w tym głównie na
odcinku miejskim.
5. Dążyć do odbudowy i modernizacji Rowu R-S4 jako głównego odbiornika
kształtującego odwodnienie terenów zabudowanych i planowanych do
zabudowy po wschodniej stronie miasta Sulechowa (Krężoły, Kruszyna ).
6. Należy dążyć do przywrócenia funkcji strażnika wałowego.
VIII. Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy.
Realizacja zadań programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” przez
Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy w roku 2015
odbywała się poprzez:
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.
4. Pomoc w organizacji konkursów w szkołach o tematyce związanej
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, w drodze do szkoły itp.
5. Współpraca z seniorami z CUS w Sulechowie.
6. Współpraca z policja w celu informowania mieszkańców gminy
o zagrożeniach oraz przedstawianie sylwetek dzielnicowych w Biuletynie.
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.
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Planowane działania w roku 2016:
Takie jak w roku 2015 z większym naciskiem na współpracę
z Komisariatem Policji i Strażą Miejską na bazie Biuletynu Informacyjnego oraz
strony www.sulechow.pl.

IX. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.
Realizując cele określone w programie „Bezpieczna Gmina Sulechów”
Spółka nasza przedstawia plan działań za rok 2015 r., który był realizowany
przez poszczególne wydziały naszego zakładu:
Wydział Wodociągów i Kanalizacji.
W zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków - (stały monitoring
dostarczanej wody, badania wody przez odpowiednie służby) dostawy wody pod
kątem zabezpieczenia pożarowego.
Tabela eksploatacji wodociągu:
wykonanie w wykonanie
Lp.
wyszczególnienie dam3
w dam3
(1 dam3 = 1 (1 dam3 =
tys. m3 )
1 tys. m3 )
ROK 2013
woda pobrana z
1.276,0
wodociągi ujęć
woda
dostarczona
(zużycie wody)

gospodarstwa
domowe i
756,4
indywidualne
gospodarstwa
rolne
na
cele 89
produkcyjne
pozostałe
120,9
cele

wykonanie
w dam3
(1 dam3 =
1 tys. m3 )
ROK 2014
1.239,7

wykonanie
w dam3
(1 dam3 =
1 tys. m3 )
ROK 2015
1.365,5

744,6

743,2

77,6

81,1

111,2

120,0
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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 dwie oczyszczalnie ścieków (Nowy Świat, Klępsk). Wszystkie ujęcia czerpią
wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego.
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 dostarczana jest dla
miasta Sulechowa, Kruszyny, Krężoł, Brzezia /Sulechowa, Obłotna,
i opcjonalnie Kijów, Głogusza, Cigacic, Górek Małych, Leśnej Góry, Nowego
Świat.

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 k. Pomorska, 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, jest odbierany przez firmę zewnętrzną SITA
z Wrocławia.
W 2001 roku założony został matecznik o powierzchni 2,9 ha do
produkcji sadzonek na docelową plantację o powierzchni 24 ha.

67

Tabela eksploatacji kanalizacji:
Lp

wyszczególnienie

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

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

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

kanalizacja

ścieki
odprowadzone

od gospodarstw
domowych i
indywidualnych
gospodarstw
rolnych
od jednostek
działalności
produkcyjnej
(przedsiębiorstw,
zakładów
przemysłowych,
budownictwa,
transportu itp.)

2013

2014

2015

631,9

628

624,1

75,2

71,6

70,2

Pracownicy całodobowo utrzymują w ruchu sieć kanalizacyjną o długości
87,9 km, wodociągową 163,1 km., ponadto świadczą usługi w zakresie
usuwania awarii wod-kan.
Oczyszczalnia ścieków posiada wizualizację przepompowni ścieków, która ma
zadanie kontrolowania pracy wszystkich przepompowni oraz monitoring
przemysłowy, który ma za zadanie całodobowego monitorowania obiektu
oczyszczalni ścieków.
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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.
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.
Lp.

ROK

ilość terenów
gminnych
podlegających
utrzymaniu
czystości (tereny
zieleni)
m2

powierzchni jezdni
do sprzątania

powierzchnia
chodników do
sprzątania

m2

m2

1

2013

242 901

188 271

66 259

2

2014

242 901

188 271

66 259

3

2015

243 091

188 271

66 259

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

ROK

ilość trawników
miejskich do
koszenia

ilość wykaszanych
poboczy dróg
gminnych

m2

m2

wykaszanie
terenów gminnych
(wioski) np. boiska,
place zabaw itp.
m2

1

2013

242.901

140 830

12 517

2

2014

242 901

140 830

87 100

3

2015

243 091

140 830

87 100

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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Lp.

Rok

1
2
3

2013
2014
2015

Ilość wywiezionych nieczystości
płynnych
m3
4.302,00
4.093,50
3.616,00

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).
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Tabela pochówku zmarłych na administrowanych cmentarzach:
lp.
wyszczególnienie

liczba
pochówków

lokalizacja
cmentarza

ROK

Sulechów
Pomorsko
Kalsk
Brody
Klępsk
Mozów
Buków
Łęgowo

1
2
3
4
5
6
7
8

RAZEM

liczba
pochówków

liczba
pochówków

liczba
pochówków

2012
162
4
6
7
5
2
6
4

2013
177
10
8
10
11
1
10
4

2014
162
12
9
9
11
1
3
3

2015
169
5
7
11
7
2
0
4

196

231

210

205

Inne cmentarze w okolicy, gdzie
pogrzebowe takie, jak:
wyszczególnienie
lp
lokalizacja cmentarza

nasi pracownicy świadczyli usługi

liczba
pochówków

liczba
pochówków
ROK

2014

2015

1

Cigacice

13

13

2

Kije

16

15

3

Trzebiechów, Podlegórz, Klenica,
Smolno Wielkie

7

45

43

73

RAZEM
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Spółka w ramach usług pogrzebowych posiada dwa specjalistyczne samochody
pogrzebowe marki „MERCEDES VITO” przystosowane do przewozu osób
zmarłych.

W celu poprawy warunków pracy podczas trwania ceremonii
pogrzebowych pod koniec 2013 r zakupiono windę pogrzebową oraz namiot
„BALDACHIM”

Wydział Usług Komunalnych.
W analizowanym roku Spółka dalej kontynuuje zadania zlecone przez
Jednostkę Wojskową 4408 przy ul. Wojska Polskiego 1 w Sulechowie, na
wykonywanie prac związanych z:
1. Utrzymaniem czystości i porządku obiektów i terenów zewnętrznych.
2. Wycince drzew, wykonaniu cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew,
wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych krzewów ozdobnych, założeniu trawnika,
nasadzeniu krzewów ozdobnych usunięciu odrostów, samosiejek i krzewów.
Prace te wykonują pracownicy Wydziału Usług Komunalnych. Wraz ze
zwiększonym zakresem prac Spółka zwiększyła zatrudnienie.
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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.
Spółka zarządza wspólnotami mieszkaniowymi:
liczba
zarządzanych
wspólnot
mieszkaniowych
szt

liczba lokali
użytkowych
w budynkach

liczba
mieszkań
w budynkach

liczba osób
w budynkach

powierzchnia
eksploatacyjna
w budynkach

szt

szt

osób

m2

2013

193

96

1.648

3.999

97.307,85

2014

194

95

1.669

3.914

97.211,25

2015

193

90

1.586

3.583

94.049,75

ROK

W wydziale Administracji i Zarządzania Nieruchomościami zatrudniamy
wykwalifikowany zespół pracowników posiadających stosowne świadectwa
kwalifikacyjne, licencje oraz uprawnienia budowlane.
Przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych.
W
analizowanym
okresie
administrowanych przez Spółkę.

wykonano

przegląd

budynków

Protokóły z przeglądu budynków zostały przedstawione kierownikom w celu
zapoznania się, i sukcesywnego usuwania nieprawidłowości wykazanych
w protokołach.
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Praca społeczna osób skazanych.
Na podstawie Dziennika Ustaw Nr 98 poz. 634 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna zakład nasz nadzoruje
skazanych w czasie wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele
społeczne. Są to prace, przede wszystkim w zakresie utrzymania ładu i porządku
np. zbieranie śmieci, grabienie liści, wycinanie krzewów, wykonywanie
drobnych prac budowlano-remontowych.
Skazani odpracowali:
Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

974 godz.

797 godz.

668,5 godz.

Spółka nasza w roku bieżącym w ramach programu „Bezpieczna Gmina
Sulechów” będzie kontynuowała zadania, które realizowała w roku 2015 oraz
jest gotowa przyjąć nowe zadania dla poprawienia stanu bezpieczeństwa
mieszkańców miasta i gminy Sulechów.
Reasumując, wykonywanie codziennych zadań przez naszych
pracowników ma istotne znaczenie dla prowadzenia skutecznych działań
mających na celu ograniczenie zagrożeń i przekłada się na poprawę
bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Podsumowując należy wyrazić przekonanie, że udział niezbędnych
instytucji i organizacji oraz ułatwienie ich kontaktów operacyjnych,
zapewnienie odpowiedniej koordynacji działań, dyscypliny ich wykonawstwa,
a także możliwość elastycznego uwzględnienia zmieniających się realiów,
przyczyni się do osiągnięcia sukcesu w realizacji zakładanych celów programu
„Bezpieczna Gmina Sulechów”.
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Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie sprawozdań cząstkowych przygotowanych przez
poszczególnych realizatorów programu:
1. Ewa Klementowicz – Komisariat Policji.
2. Mariusz Wójcik – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
3. Krzysztof Sadowski – Straż Miejska.
4. Tomasz Furtak – Sulechowski Dom Kultury.
5. Łukasz Duch – Ośrodek Sportu i Rekreacji.
6. Teresa Zawalna – Biblioteka Publiczna.
7. Elżbieta Colle – Ośrodek Pomocy Społeczne, Pełnomocnik ds. Uzależnieńj.
8. Barbara Szepelawa – Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Obywatelskie i Zarządzanie Kryzysowe.
9. Wojciech Sołtys – Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu.
10. Danuta Andruszkiewicz - Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych.
11. Marta Blicharska- Ciesielska – Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
12. Edward Fedko – Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy..
13. Marek Lelito – „SuPeKom”.
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