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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.
Kluczowym wyznacznikiem prowadzonych działań wszystkich sygnatariuszy
programu jest dążenie do poprawy stanu porządku publicznego oraz wzmocnienie
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sulechów, a także uświadomienie ich
o potrzebie stałego współuczestniczenia w budowaniu poprawnych stosunków
społecznych. 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.
Wprowadzony w roku 2006 Program „Bezpieczna Gmina Sulechów”, jako
główny cel wskazuje rozwiązywanie problemów przestępczości i patologii
społecznych za pomocą właściwego ukierunkowania działań służb. Komisariat
Policji w Sulechowie wskazane w punkcie 11 programu kierunki działań realizował
w następujący sposób:
1. W roku 2011 dzielnicowi Komisariatu Policji w Sulechowie stale
współpracowali ze Strażą Miejską poprzez wspólne patrole i okresowe
wspólne działanie ukierunkowane na neutralizację zagrożeń. Wspólnych
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patroli w ciągu roku było 17 (w liczbie tej nie uwzględniono współpracy
Straży Miejskiej z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Zielonej Górze – wykonującej pracę na rzecz bezpieczeństwa Gminy
Sulechów). Okresowe wspólne działania były związane w większości
z zabezpieczeniem imprez i uroczystości na terenie Gminy Sulechów.
2. Dzielnicowi i funkcjonariuszki Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii
Komisariatu Policji w Sulechowie w roku 2011 kontynuowali nawiązaną
w latach poprzednich ścisłą współpracę z dyrekcją i pedagogami placówek
oświatowych z terenu Gminy Sulechów w zakresie przepływu informacji na
temat zdarzeń z udziałem nieletnich. Wynikiem współpracy było ustalenie
większości z 84 nieletnich sprawców 191 czynów zabronionych. Choć
pozornie przyczyniło się to niekorzystnie do wskaźników dynamiki
przestępczości, w istocie zmniejszyło „ciemną liczbę” przestępstw, o których
Policji nie informowano. Ilość ustalonych nieletnich sprawców czynów
zabronionych w wybranych kategoriach przedstawiono w poniższej tabeli:

Ustaleni
sprawcy

Wskaźnik procentowy udziału

Ilość

nieletnich w stosunku do ogółu

czynów

podejrzanych (%)

karalnych

Bójki i pobicia

6

75

2

Kradzież cudzej rzeczy

6

17

15

Kradzież z włamaniem

5

19,2

5

Przestępstwa rozbójnicze

5

62,5

27

Przestępstwa narkotykowe

2

18,2

35

Ponadto dzielnicowi i służby patrolowe samodzielnie lub wspólnie
z pedagogami szkolnymi dokonywali sprawdzeń miejsc gromadzenia się
młodzieży oraz miejsc, w których młodzież może stać się ofiarą przestępstwa
lub być narażona na wpływ zjawisk patologicznych. Działania te przyczyniły
się do ujawnienia:
 Nieletnich pod wpływem narkotyków (4 osoby),
 Nieletnich pod wpływem alkoholu (28 osób),
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 Uciekinierów z domów rodzinnych (12 osób),
 Uciekinierów z placówek opiekuńczo – wychowawczych (35 osób),
 Części z 84 sprawców przestępstw.
W następstwie takich działań wystąpiono z wnioskami, zawiadomieniami
i interwencjami do:
 Sądów rodzinnych (176 przypadków),
 Szkół i placówek oświatowych (6 przypadków),
 Służby zdrowia i opieki społecznej (56 przypadków),
 Innych instytucji i organizacji, w tym GKRPA (71 przypadków).
3. Dzielnicowi i funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji
w Sulechowie w roku 2011 nawiązali współpracę z właścicielami skupów
złomu, komisów i lombardów na terenie Gminy Sulechów. W znaczącym
stopniu utrudniło to zbycie przedmiotów pochodzących z przestępstwa, co
wpłynęło na ograniczenie przestępczości przeciwko mieniu.
4. Dzielnicowi i funkcjonariuszki Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii
Komisariatu Policji w Sulechowie w roku 2011 poprzez prowadzenie
pogadanek z dziećmi i młodzieżą oraz spotkania z pedagogami szkolnymi
i kuratorami sądowymi propagowali zachowania zmierzające do ograniczania
i likwidacji zagrożeń zjawiskami kryminogennymi i patologicznymi. W roku
2011 przeprowadzono 257 pogadanek z dziećmi i młodzieżą oraz 47 spotkań
z pedagogami szkolnymi i kuratorami sądowymi.
5. Wydział Prewencji Komisariatu Policji w Sulechowie w dalszym ciągu
dokonuje rzetelnej oceny zagrożeń wynikających z organizacji imprez
z udziałem większej ilości uczestników i wspólnie z organizatorem dąży do
zapewnienia niezbędnych środków do zabezpieczenia ich bezpieczeństwa.
W roku 2011 zapewniono bezpieczeństwo miedzy innymi podczas:


Finału WOŚP,



Dni Sulechowa,



Targów rolniczych i ogrodniczych w Kalsku,



Dożynek Gminnych i Sołeckich,



licznych uroczystości państwowych.
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6. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Sulechowie w roku 2011 w dalszym
ciągu podejmowali próby inspiracji do działań i współpracy instytucji
pozarządowych mających wpływ na bezpieczeństwo.
7. Komisariat Policji w Sulechowie poprzez ograniczenie absencji w służbie
i prawidłowe dyslokowanie sił doprowadził do zwiększenia ilości służb
patrolowych i obchodowych z 3778 służb w roku 2010 do 4630 służb w roku
2011. Zwiększona ilość patroli umundurowanych wpłynęła na większe
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sulechów.

Wykroczenia
przeciwko:

Skierowano wniosków
o ukaranie

Nałożono mandatów
karnych

Zastosowano środki
oddziaływania
pozakarnego

Postępowania
umorzono

Razem

8. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Sulechów stosowali
represje prawne wobec osób nagminnie popełniających wykroczenia.
Zestawienie ujawnionych wykroczeń w wybranych kategoriach przedstawiono
w tabeli:

Bezpieczeństwu
i porządkowi
w komunikacji

269

403

381

25

1078

porządkowi
i spokojowi
publicznemu

19

23

263

1

306

mieniu

75

73

1

149

198

przepisom ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości

3

67

111

0

181

obyczajności
publicznej

32

22

17

0

71

urządzeniom użytku
publicznego

4

22

18

3

47

bezpieczeństwu osób
i mienia

4

10

8

3

25
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Mając na uwadze powyższe w roku 2012 należałoby kontynuować realizację
działań określonych w Programie „Bezpieczna Gmina Sulechów”. Należy wzmorzyć
działania ukierunkowane na ograniczenie przestępczości pospolitej oraz na
zwalczanie szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa wykroczeń naruszających
spokój i porządek publiczny. Należy kontynuować i wzmocnić współpracę ze Strażą
Miejską w Sulechowie poprzez częstsze wspólne patrole i okresowe wspólne
działania. Należy kontynuować współpracę z dyrekcją i pedagogami placówek
oświatowych z terenu Gminy Sulechów celem dalszego zwalczania zjawisk
kryminogennych i patologicznych wśród nieletnich. Należy dążyć do wzmocnienia
poczucia bezpieczeństwa społeczności Gminy Sulechów.
II. Straż Miejska zgodnie z programem „Bezpieczna Gmina Sulechów” wykonuje
zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa
miejscowego oraz inne, wynikające z zadań własnych Gminy w ramach posiadanych
uprawnień (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.).
W 2011 roku Straż Miejska powiększyła liczbę pracowników o jeden etat, aby
lepiej realizować działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
w gminie Sulechów.
Strażnicy miejscy odgrywają bardzo ważną rolę w Gminie Sulechów, ze
względu na ich bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną. To do nich należy
interweniowanie w sprawach o wykroczenie.
Podczas patroli pieszych, jak i zmotoryzowanych przy pomocy samochodu
osobowego oraz dwóch skuterów, strażnicy dbają o to, aby na terenie ich działań
poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Zwiększono częstotliwość patroli
w miejscach, gdzie wcześniej popełniano wykroczenia: na terenach parków przy
ul. Nowej, Bankowej, Dworcowej, os. Konstytucji i os. Zacisze w Sulechowie
wykryto łącznie 31 osób, które spożywały nielegalnie alkohol.
W czasie przerw między lekcjami patrolowane były tereny w pobliżu szkół,
dzięki temu nie odnotowano żadnego wypadku z udziałem dzieci idących do lub ze
szkoły.
W 2011 roku w trakcie pełnienia służb strażnicy miejscy wylegitymowali
łącznie 1916 osób oraz odbyli 66 wspólnych patroli z innymi służbami
mundurowymi.
Straż Miejska w Sulechowie w roku 2011 uczestniczyła m.in. w akcji pt.
„Bezpieczne ferie”, gdzie odbyła się pogadanka i głośne czytanie opowiadań
związanych z bezpieczeństwem w domu, szkole, na ulicy oraz na wyjazdach
turystycznych. W ramach współpracy z organizacjami, które działają na rzecz dzieci
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i młodzieży, funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili w placówkach
wypoczynkowych w miejscowości Uście pogadanki o tematyce bezpieczeństwa
w domu, nad wodą oraz na drogach publicznych. Brali też udział w programie
„Różne mundury – wspólne ideały”, którego tematyką było przybliżenie zakresu
spraw, którymi zajmuje się Straż Miejska w Sulechowie. Zachęcano dzieci do
utrzymywania porządku publicznego oraz informowano, jak zachować się w sytuacji
zaobserwowania dzikich wysypisk.
Jednym z głównych priorytetów naszej gminy jest zapewnienie jej
mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa. Straż Miejska oraz Straż Ochrony Kolei
prowadziła stałą współpracę z placówkami oświatowo - wychowawczymi celem
monitorowania środowiska dzieci i młodzieży szkolnej dla podjęcia działań
wyprzedzających zagrożenia, zapobiegających przestępczości wśród nieletnich.
Prowadzone są także działania profilaktyczno - edukacyjne wśród dzieci i młodzieży
szkolnej mające na celu uświadomienie istniejących zagrożeń i promowanie
bezpiecznego stylu życia. W tym celu strażnicy miejscy przeprowadzili w szkołach
i przedszkolach serie spotkań z dziećmi i młodzieżą. Na takich spotkaniach dzieci
i młodzież otrzymywały odblaski poprawiające ich widoczność po zmroku.
Ważnym elementem zachowania odpowiedniego porządku w Gminie
Sulechów jest działalność prewencyjna funkcjonariuszy Straży Miejskiej w czasie
odbywających się w Sulechowie dużych imprez plenerowo-rozrywkowych (np. Dni
Sulechowa, WOŚP czy Dożynek Gminnych). Dzięki współpracy wszystkich służb
mundurowych w Sulechowie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, imprezy
przebiegły sprawnie i bez żadnych zakłóceń. Podczas wszystkich odbywających się
w gminie imprez dzięki odpowiedniej współpracy, nie dochodzi do sytuacji
niebezpiecznych, zagrażających życiu lub zdrowiu ich uczestników.
Strażnicy podczas patroli zwracali również uwagę na sytuacje wymagające
interwencji innych jednostek, a leżące poza zakresem kompetencji Straży. We
wszystkich takich sytuacjach zebrane informacje zostały przekazane odpowiednim
jednostkom właściwym w każdej sprawie. Dotyczy to m.in. braku włazu do
studzienki kanalizacyjnej, przycinania zieleni, awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej.
W roku 2011 odnotowano około 20 takich interwencji.
W roku 2011, jak w latach poprzednich, strażnicy miejscy współpracowali
z inspektorami z Urzędu Miejskiego Sulechów. Wynikiem takiej współpracy były
liczne kontrole posesji, które miały na celu sprawdzenie oraz egzekwowanie
przepisów wynikających bezpośrednio z Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy tj. zawarcie umów na wywóz odpadów komunalnych,
podłączenie do kanalizacji miejskiej, usuwanie nieczystości ciekłych. Sprawdzano,
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czy właściciele psów dopełnili obowiązku zgłoszenia psa w Urzędzie Miejskim
i oznaczenia psa znakiem identyfikacyjnym wydawanym przez Urząd Miejski,
a także szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
Wszystkie wyżej opisane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa
w mieście i gminie kontynuowane są również w roku bieżącym. Straż Miejska
podjęła także realizację nowych zadań i wdrożyła wiele nowych pomysłów mających
zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.
Wnioski: Program „Bezpieczna Gmina Sulechów” jest to program
o charakterze długofalowym, którego założeniem jest stała partnerska współpraca
różnych instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy
Sulechów, a przede wszystkim ograniczenie zjawisk społecznie szkodliwych, takich
jak: przestępczość, demoralizacja, narkomania, alkoholizm i inne przejawy patologii
społecznych. Program został tak pomyślany, aby przy jego realizacji nic nie zdołało
umknąć. Poprzez optymalne zarządzanie służbami przeznaczonymi do realizacji
zadań w zakresie bezpieczeństwa powinien nastąpić wzrost poczucia bezpieczeństwa
w społeczeństwie. Związane jest to bezpośrednio ze strukturą organizacyjną służby,
a także zadaniami administracji samorządowej adekwatnymi do występujących
zagrożeń i realizowanych strategii. Niezwykle istotne jest także współdziałanie
w tym zakresie z innymi partnerami – przede wszystkim z policjantami
dzielnicowymi oraz instytucjami i jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi na
terenie sulechowskich osiedli, mogącymi wpływać na ład i porządek publiczny.
III. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej
w Sulechowie realizując zadania programu „Bezpieczna Gmina” zrealizowała
w 2011 roku następujące zadania:
1. Na podstawie ogólnych założeń programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”
wdrożonego do realizacji w roku 2011, wzorem lat poprzednich, należy
zaznaczyć na wstępie dalszą, znaczną poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie
Gminy za sprawą przedsięwzięć operacyjnych, prewencyjnych oraz
organizacyjnych, nie ujmując podejmowanych sprawnie i w czasie
niezwłocznym działaniach ratowniczo gaśniczych.
2. W dalszym ciągu na terenie Gminy Sulechów funkcjonują 4 jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Brody, Kije, Mozów
i Pomorsko, zrzeszające ponad 100 czynnych członków.
3. Jednostki OSP wyposażono łącznie w 10 pojazdów pożarniczych. Są to
2 samochody gaśnicze ciężkie, 3 gaśnicze średnie, 2 ratowniczo – gaśnicze
lekkie, 2 gaśnicze lekkie i 1 samochód specjalny SOn. Średni wiek pojazdów
to 15 lat.
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4. Każda Jednostka OSP Gminy Sulechów wyposażona jest w optymalną ilość
wymaganego sprzętu pożarniczego i ratowniczego w postaci 3 motopomp,
agregaty prądotwórcze (po 2 w OSP) pilarki do drewna, piły do betonu i stali,
drabiny pożarnicze, aparaty powietrzne, 3 zestawy hydraulicznych urządzeń
ratowniczych LUKAS.
5. W roku 2011 zanotowano na terenie Gminy Sulechów spadek liczby działań
ratowniczych o 12%, za sprawą w szczególności mniejszej liczby
odnotowanych miejscowych zagrożeń, których liczba spadłą z 267 do 207. tj.
o13%. Nadmienić należy, że do roku ubiegłego liczba miejscowych zagrożeń
rosła z roku na rok i jest to pierwszy okres od niemal 10 lat, kiedy odnotowano
mniejszą liczbę zdarzeń miejscowych.
6. Liczba działań związanych z powstawaniem miejscowych zagrożeń,
świadczyć może w sposób jednoznaczny o poprawie stanu bezpieczeństwa
obywateli zamieszkujących Gminę Sulechów.
7. Stan osobowy oraz wyszkolenie strażaków z jednostek organizacyjnych OSP
z terenu Gminy Sulechów uległ dalszej poprawie, za sprawą wzorcowej
współpracy pomiędzy jednostkami OSP a Państwową Strażą Pożarną, która
w roku ubiegłym zorganizowała dwa szkolenia członków OSP w postaci
szkolenia szeregowych OSP oraz szkolenia dowódców jednostek OSP.
8. W okresie minionego roku przeszkolonych zostało w ramach rzeczonych
kursów 11 członków OSP w zakresie szkolenia podstawowego szeregowych
OSP cz. I i II. 5 strażaków ukończyło szkolenie dowódców OSP. Jednostka
OSP Mozów zorganizowała szkolenie pilarzy.
9. Szkolenia przeprowadzano na bazie szkoleniowej JRG Sulechów, z wyjątkiem
szkolenia pilarzy (3 przeszkolonych) oraz szkolenia stermotorzystów – 4-ch
z OSP Brody zorganizowane przez lokalną jednostkę WOPR.
10.W roku ubiegłym prowadzono bieżący, merytoryczny nadzór i kontrolę stanu
wyszkolenia członków OSP organizowanych przez naczelników OSP.
Przeprowadzono łącznie 3 zbiórki szkoleniowe w jednostkach OSP Brody,
Kije i Pomorsko oraz „zgrupowanie gminne” jednostek OSP Gminy Sulechów
w okolicach Brzezia Pomorskiego. W zgrupowaniu wzięło udział ponad 60
strażaków i 10 pojazdów.
11.Ponadto zorganizowano wieloszczeblowe ćwiczenia na akwenie wodnym rzeki
Odra w miejscowości Brody – przeprawa promowa z udziałem wszystkich
jednostek OSP z terenu gminy. Problemem postawionym ćwiczącym były
działania ratownicze na akwenach wodnych i sprawdzenie stanu
przygotowania organizacyjnego i technicznego jednostek do działań na
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akwenach wodnych. Należy zaznaczyć, że wymagane jest dalekosiężne
dosprzętowienie jednostek w wymagany sprzęt do udziału w takich
działaniach.
12.Na terenie Gminy Sulechów funkcjonują obecnie dwie jednostki włączone do
KSRG tj. OSP Kije i OSP Mozów, co daje niewspółmierne korzyści związane
z dosprzętowieniem jednostek w sprzęt ratowniczy i wyposażenie osobiste.
W roku ubiegłym jednostki OSP KSRG Kije i Mozów ze środków
pozabudżetowych zakupiły następujący sprzęt i wyposażenie:

OSP Kije:
- Pilarka spalinowa do drewna,
- 2 kpl. aparatów powietrznych nadciśnieniowych FENZY,
- 2 szt. czujników bezruchu,
- 6 kpl. kominiarek niepalnych,
- latarki oświetlenia miejscowego.

OSP Mozów:
- 2 kpl umundurowania specjalnego,
- 2 szt. hełmów pożarniczych,
- organizacja szkolenia pilarzy.
13.Zmieniony w roku ubiegłym system powiadamiania i alarmowania
o zdarzeniach członków OSP, oparty o system SMS sieci i urządzeń telefonii
komórkowej PLUS GSM sprawdził się wyjątkowo skutecznie, dzięki czemu
nie zanotowano żadnych problemów z alarmowaniem o zdarzeniach członków
OSP. Działania związane z alarmowaniem, organizowane i nadzorowane przez
KM PSP Zielona Góra, spowodowały skrócenie czasu alarmowania jednostek
i tym samym czas podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych. Tak więc około
40% zdarzeń podejmowanych jest w czasie do 10 minut, a 70% zdarzeń do
15 minut.
14.W roku 2011 zakupiono i pozyskano nieodpłatnie nowy sprzęt specjalistyczny,
umundurowanie ochronne i wyposażenie ratowników. Pozyskano i zakupiono
dodatkowe 4 motopompy pożarnicze dla jednostek OSP w Kijach, Pomorsku
i Brodach (planowano zakup 2-ch). Zakupiono zgodnie z planem programu
„Bezpieczna Gmina” kolejne 3 radiotelefony nasobne i jeden radiotelefon
samochodowy (Star OSP Brody) i obecnie stan wyposażenia jednostek
w sprzęt łączności radiowej należy uznać, jako zadowalający.
15.W styczniu br. zatrudniono w ramach umowy zlecenie dodatkowego kierowcę
w jednostce OSP Brody, dzięki czemu znacząco poprawił się stan
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organizacyjny i mobilność tej jednostki. Obecnie w każdej jednostce OSP
zatrudnionych jest po dwóch kierowców etatowych.
16.We wszystkich jednostkach wdrożono regulaminy Jednostki Operacyjno –
Technicznej JOT.
17.W miesiącu marcu ubiegłego roku, zgodnie z planem zorganizowano
sympozjum nt. Działania jednostek KSRG w działaniach powodziowych
w Inspektoracie LZMiUW w Sulechowie przy ul. Prostej. W sympozjum,
oprócz dowódców z JRG Sulechów wzięli udział wszyscy funkcyjni (prezesi
i naczelnicy) OSP z terenu Gminy Sulechów.
18.Dokonano modernizacji strychu nad budynkiem remizy OSP w Kijach na
świetlicę OSP oraz prace adaptacyjne dodatkowego pomieszczenia w remizie
OSP Pomorsko. Zagospodarowano plac zewnętrzny, posadzono rośliny
i drzewa ozdobne na placu przylegającym do OSP Pomorsko.
19.To tylko nieliczne, przedsięwzięcia organizacyjne, zmierzające do poprawy
funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej terenu Gminy Sulechów. Dalsze
działania w przedmiocie polepszenia warunków funkcjonowania jednostek,
będą realizowane w kolejnych cyklach akcji „Bezpieczna Gmina Sulechów”.

1.

2.
3.

4.

Wnioski: W ramach działań, zmierzających w kierunku poprawy i utrzymania
wysokiego stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulechów, w oparciu
o założenia programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” na rok 2012 proponuje
się wdrożyć do realizacji następujące przedsięwzięcia i rozwiązania:
Dążenie do dalszej poprawy stanu wyszkolenia członków Ochotniczych Straży
Pożarnych w zakresie szkoleń podstawowych, specjalistycznych oraz
dowódczych. Stały nabór nowych czynnych członków do Ochotniczych Straży
Pożarnych poprzez promocję jednostek, ich funkcjonowania, prowadzenie
szkoleń, ćwiczeń i akcji propagandowych.
Utworzenie dwóch nowych jednostek Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
(MDP) przy jednostkach OSP Kije i OSP Pomorsko.
Likwidacja starych motopomp pożarniczych typ PO5 GZUT i starego
samochodu pożarniczego Ford Transit OSP Mozów, których nie zrealizowano
w roku ubiegłym, a która to pozwoli na znaczną minimalizację kosztów
funkcjonowania jednostek.
Realizacja przedsięwzięcia związanego z pozyskaniem nowego średniego
samochodu gaśniczego dla OSP Mozów, a także wymianę średniego
samochodu gaśniczego w OSP Brody.
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5. Zakupy sprzętu specjalistycznego, wyposażenia i zabezpieczenia osobistego
strażaków OSP w zakresie zwiększenia możliwości działań jednostek OSP
przy miejscowych zagrożeniach.
6. Utworzenie na bazie OSP Brody specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego
i wyposażenie tej jednostki w wymagany specjalistyczny sprzęt do tego
zakresu działań, co uwarunkowane jest rozbudową strażnicy tej jednostki,
a także budową i organizacją tymczasowej przystani do wodowania sprzętu
w okolicach przeprawy promowej na rzece Odra w m. Brody.
7. Organizacja przynajmniej dwóch zgrupowań gminnych związków taktycznych
OSP, w ramach kompleksowych wieloszczeblowych ćwiczeń taktycznych na
obszarach leśnych Nadleśnictwa Sulechów, a także na terenach zakładów
pracy dużego ryzyka.
8. Zakup nowych aparatów powietrznych nadciśnieniowych, wymiana zużytego
umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków oraz sprzętu do
udzielania pomocy przedlekarskiej.
9. Poprawa stanu bezpieczeństwa strażaków w remizach i dalsza poprawa
wizerunku i estetyki budynków oraz terenów przyległych.
Proponowany zakres przedmiotowego planu zostanie standardowo omówiony
i przeanalizowany na spotkaniu funkcyjnych Jednostek Operacyjno Technicznych
przy każdej OSP Gminy Sulechów na odprawie roboczej, po zakończeniu kampanii
sprawozdawczej w poszczególnych jednostkach OSP w miesiącu kwietniu 2012 r.
IV. Placówka Żandarmerii Wojskowej w ramach „Rządowego programu
ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań na lata 2007 – 2015 - Razem
bezpieczniej” na terenie swojej podległości w 2011 roku realizowała program
„Bezpieczna Gmina Sulechów”.
W ramach realizacji zadań służbowych:
1. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA
W ocenianym okresie wysłano łącznie 231 patroli – z czego 133 z nich
pełniło służbę na terenie gminy Sulechów.
Patrole współdziałały z:
- KP Sulechów
31 razy;
- SM Sulechów 33 razy;
- SG Babimost
4 razy.
* SG Babimost obejmuje swym działaniem rejon miasta i gminy Sulechów.
W trakcie pełnienia służby legitymowano – 282 żołnierzy (236 kierowców)
i podjęto 2 interwencje, w wyniku których zastosowano następujące sankcje:
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 15 x pouczono;
 2 x poinformowano o przewinieniach dyscyplinarnych;
 3 x ukarano mkk.
W roku 2011 służba patrolowa była prowadzona przez Placówkę Żandarmerii
Wojskowej w oparciu o wytyczne i bieżące polecenia przełożonych oraz plany
czynności prewencyjnych.
Na uwagę zasługuje realizacja Policyjnego „Kalendarza działań kontrolno –
profilaktycznych na rok 2011” - a więc udział w akcjach pk. „prędkość, alkohol
i narkotyki, truck, bus, pasy, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, bezpieczne
weekendy, bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży, bezpieczna droga do szkoły,
czy akcja” pk. „droga E-30”. Ponadto realizowano przedsięwzięcia, które wynikały
z potrzeb bieżących.
2. DZIAŁALNOŚĆ w RUCHU DROGOWYM
Na podstawie art. 129 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) uprawnienia Policji w RD
przysługują ŻW.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym działalność kontroli
ruchu drogowego w Placówce ŻW ukierunkowana była na ujawnienie
i przeciwdziałanie przesłankom sprzyjającym powstawaniu groźnych wypadków
drogowych, eliminowaniu z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących oraz
pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Realizując zadania w tym zakresie w 2011 roku skontrolowano 236 pojazdów
w tym 160 prywatnych i 76 wojskowych, w wyniku czego nałożono 102 sankcje
w stosunku do kierowców za naruszenia przepisów ruchu drogowego, stosując:
 75 – pouczeń
 21 – mandaty karne kredytowe
 2 – zatrzymane dowody rejestracyjne
 3 - informacje o przewinieniach dyscyplinarnych;
W 2011 r. w przeciwieństwie do roku 2010, na terenie Garnizonu Sulechów,
a więc też miasta i gminy nie odnotowano negatywnych zdarzeń drogowych
spowodowanych przez kierowców żołnierzy.
Należy zwrócić szczególną uwagę, na zachowanie kontrolowanych – nie tylko
żołnierzy - na drodze (w szeroko rozumianym „Ruchu Drogowym” każdy żołnierz
ŻW, bez względu na stopień wojskowy ma pełne uprawnienia jako kontrolujący).
Przy stwierdzeniu popełnienia wykroczenia lub też przestępstwa przez osobę cywilną
natychmiastowo sprawa zostaje przekazywana do powszechnych organów ścigania
(SM lub Policja).
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W 2011 r. do Skarbu Państwa w związku z ujawnionymi wykroczeniami
w ruchu drogowym popełnionymi przez żołnierzy JW. 4408 w Sulechowie wpłynęło
2200,00 PLN, a funkcjonariusze PŻW w Sulechowie pomniejszyli przysługujące
punkty karne o 35.
Dodatkowo w 2011 roku opracowano szereg informacji mających na celu
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta i gminy Sulechów
m.in. dot.:
- nieprawidłowego ustawienia znaków drogowych na os. Konstytucji 3 Maja –
usterkę usunięto;
- ustawienia znaków „zakaz zatrzymywania się” w obrębie jednostki Wojskowej;
- wszelkiego rodzaju uszkodzeń dróg, chodników i znaków drogowych.
3. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA
W 2011 r. działania profilaktyczne w PŻW Sulechów realizowano w oparciu
o ustawę z dnia 24.08.2001r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych, zarządzenie Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
30.11.2001 r. w sprawie form, metod, sposobów i środków wykonywania czynności
służbowych przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, oceny zagrożeń
dyscypliny i stanu przestępczości w garnizonie Sulechów, zarządzenia, wytyczne
oraz polecenia przełożonych, w tym także plan pracy profilaktycznej. W zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii podstawę działania PŻW
w Sulechowie stanowił „Plan współpracy z Placówką Żandarmerii Wojskowej
dotyczący kontroli żołnierzy i pracowników wojska” opracowywany każdorazowo na
miesiąc roku 2011 oraz doraźnie zamierzenia składane przez Pana Burmistrza.
Działaniami profilaktycznymi objęto na terenie gminy Sulechów:
1. Jednostki i instytucje:
- 5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie;
- Przedszkola w m. Sulechów („dni kolorowe, bezpieczeństwo na drodze,
bezpieczeństwo zabaw w zimie”):
 Przedszkole nr 5 – Bajkowe Przedszkole Misia Uszatka;
 Przedszkole nr 6 – Tęczowa Szóstka;
 Przedszkole nr 7 – Pod Muchomorkiem.
- Szkołę Podstawową nr 1 w Sulechowie;
- Szkoły Gimnazjalne w Sulechowie:
 przy ul. Piaskowej;
 nr 2;
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- ZHP Komenda Hufca Babimojsko – Sulechowskiego.
2. Wydarzenia kulturalno – oświatowe i uroczystości:
- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- I Festyn Rodzinny;
- Wielkanoc;
- Rocznica wstąpienia do UE”;
- Rocznica zakończenia II Wojny Światowej;
- Dni Sulechowa;
- Turniej „ZEBRA”;
- Święto Bożego Ciała;
- Święto Wojsk Lądowych;
- Święto Wojska Polskiego;
- Targi Rolnicze w Kalsku;
- Wybory parlamentarne;
- Narodowe Święto Niepodległości;
- Święto wojsk rakietowych i artylerii;
- Rocznica wybuchu powstania styczniowego;
- Boże Narodzenie i Nowy Rok.
3. Ponadto wykonano 53 wszelkiego rodzaju zabezpieczenia wpływające na poprawę
bezpieczeństwa w Garnizonie Sulechów – obejmujące zasięgiem swego działania
m.in. Gminę Sulechów.
Były to m.in.: przegrupowania wojsk własnych i obcych, uroczystość
z udziałem wojska, wizyty lub delegacje RP oraz wizyty lub delegacje zagraniczne
oraz inne wojskowe przedsięwzięcia.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE UKIERUNKOWANE BYŁY GŁÓWNIE NA
PRZECIWDZIAŁANIE:
 przestępczości w wojsku (we wszystkich ich formach) oraz wykrywaniu
i eliminowaniu przesłanek mogących prowadzić do jej wzrostu;
 zagrożeniom utraty broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innego
mienia wojskowego;
 próbom przenikania na tereny wojskowe członków zorganizowanych grup
przestępczych w celu dystrybucji narkotyków lub innych środków
odurzających oraz rozpoznania jednostek wojskowych pod kątem możliwości
zdobycia broni;
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 handlowi narkotykami i ich zażywaniu oraz naruszeniom stosunków
międzyludzkich;
 zagrożeniom w ruchu drogowym – szczególnie przez nietrzeźwych kierowców.
Realizowane przedsięwzięcia profilaktyczne zmierzały do zmniejszenia
przestępczości oraz poprawy stanu bezpieczeństwa i dyscypliny zewnętrznej oraz
wewnętrznej w jednostce, a co za tym idzie w gminie Sulechów.
Ilość i rodzaj przeprowadzonych czynności profilaktycznych w 2011 r.
przedstawiają poniższe wykazy:
PROFILAKTYKA OGÓLNA– 159 czynności
PROFILAKTYKA – ŚRODKI WALKI – 85 czynności
W ramach wymienionych czynności profilaktycznych wykonano:
 119 - sprawdzeń żołnierzy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu;
 33 - sprawdzenia żołnierzy na obecność narkotyków;
 40 - czynności związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
W 2011 r. w ramach inicjatywy własnej tut. Placówka przeprowadziła szereg
pogadanek i spotkań środowiskowych (wspartych pokazami prezentacji
multimedialnych) m.in.:
- inscenizację miejsca wypadku drogowego wraz z jego tragicznymi skutkami – na
bramie wjazdowej na teren 5 Lpa w Sulechowie;
- pokazy sprzętu będącego na wyposażeniu ŻW – w ramach festynów na terenie
gminy;
- zabezpieczaniu imprez organizowanych w gminie Sulechów.
W omawianym okresie 2011 r. w ramach działań profilaktycznych dokonano
sprawdzeń pododdziałów z użyciem psa tropiącego do wykrywania narkotyków i do
wykrywania materiałów wybuchowych. Pozytywem w tym punkcie oceny jest fakt,
iż użycie psów dało wynik negatywny.
Biorąc powyższe pod uwagę w 2012 roku planuje się realizację czynności
profilaktycznych oprzeć o plan pracy profilaktycznej na 2012 r. opracowany we
współdziałaniu z Dowództwem JW 4408 w Sulechowie uwzględniając
zapotrzebowania oraz wnioski z oceny dyscypliny i przestępczości w jednostce oraz
gminie Sulechów.
Zadania realizowane będą w ramach:
działalności kontrolno – wykrywczej oraz profilaktycznej w jednostkach
wojskowych;
działalności w zakresie edukacji kadry dowódczej jednostek wojskowych
dotyczącej umiejętności rozpoznawania narkomanów i narkotyków;
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działalności w zakresie zwiększenia kwalifikacji żołnierzy zawodowych ŻW
i psychologów;
działalności profilaktycznych kierowanych do kandydatów na żołnierzy;
działań profilaktycznych (połączonych z promocją wojska – ŻW)
w wybranych:
przedszkolach, szkołach ponadgimnazjalnych i innych
instytucjach pozarządowych (ZHP, ZHRP).
Reasumując, pomimo bardzo małego stanu osobowego Placówki ŻW
w Sulechowie współpraca pomiędzy PŻW Sulechów, a miastem i gminą Sulechów
z żandarmskiego punktu widzenia układa się na poziomie dobrym.
W roku 2012 r. w ramach programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” tut.
Placówka nadal będzie wykonywać swoje zadania na dotychczasowym poziomie
w oparciu o założenia.
-

V. Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień współpracowało z organizacjami pożytku
publicznego, przede wszystkim z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
oraz przeciwdziałania patologiom.
Na przełomie czerwca i lipca 2011 roku Parafialny Zespół Caritas przy Parafii
św. Stanisława Kostki w Sulechowie zorganizował 12-dniowy turnus kolonijny
w miejscowości Pogórze (gmina Skoczów), w którym uczestniczyło 42 dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, niewydolnych wychowawczo, pochodzących
z terenu gminy Sulechów.
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufca
Babimojsko-Sulechowskiego zorganizowała w lipcu 2011 roku 10-dniowy turnus
w Uściu, w którym uczestniczyło 55 dzieci skierowanych przez pedagogów
szkolnych i Komendę Hufca. Realizowała także warsztaty edukacyjno-profilaktyczne
z konkursem, z zakresu profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z Gminy
Sulechów. W warsztatach edukacyjnych wzięło udział 180 uczniów z placówek
oświatowych Gminy Sulechów. W trzydniowych warsztatach wyjazdowych
do Harcerskiego Ośrodka w Uściu uczestniczyło 40 uczniów.
Wydatkowano na ww. zadania 47200 zł.
W roku 2011 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wpłynęło 75 nowych wniosków o leczenie alkoholowe.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła
6 kontroli punktów sprzedaży alkoholi w placówkach handlowych.
Zakres kontroli obejmował:
- przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za okres jednego roku,
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- kontrole wiarygodności składanych przez przedsiębiorcę oświadczeń o wysokości
obrotu napojami alkoholowymi,
- przestrzeganie na terenie punktu przepisów o dozwolonych formach reklamy
i promocji napojów alkoholowych,
- kontrolę źródła pochodzenia alkoholu.
Specjaliści terapeuci uzależnień od alkoholu łącznie przez cały rok 2011
przyjęli ok. 600 osób uzależnionych. Terapeutka-instruktor terapii uzależnień, która
opiekuje się osobami współuzależnionymi, przyjęła łącznie 400 osób z rodzin
uzależnionych żyjących w rodzinach, gdzie występuje uzależnienie od alkoholu
(współmałżonkowie rodzice, rodzeństwo).
Instruktor terapii uzależnień, który konsultuje i udziela porad osobom
uzależnionym od środków psychoaktywnych, osobom zagrożonym uzależnieniem
oraz osobom współuzależnionym, przyjął 200 osób. Przede wszystkim była to
młodzież od 15 roku życia do 20 roku życia.
Psycholog, specjalista ds. przemocy zatrudniona w Biurze Pełnomocnika ds.
uzależnień, przyjęła na konsultację i terapię ponad 600 osób dorosłych i dzieci.
Odbywały się także spotkania z Dyrektorami placówek oświatowych, podczas
którego były poruszane następujące kwestie:
a. Oczekiwania i potrzeby placówek opiekuńczych w zakresie pomocy
psychologicznej dzieciom.
b. Wsparcie i doradztwo dla nauczycieli oraz wychowawców (m. in. interwencja
kryzysowa, przemoc, samobójstwa i samookaleczenia, procedury
postępowania w przypadku podejrzeń krzywdzenia dziecka).
c. Lokalna sieć specjalistycznej pomocy.
W szkołach na terenie Gminy Sulechów organizowano prelekcje i warsztaty
dotyczące przemocy, alkoholizmu i narkomanii. Młodzież miała okazję poznać osoby
uzależnione. Uczniowie uzyskali również wiedzę z zakresu uzależnień i sposobów
przeciwdziałania im i ich problemom. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych od
marca do października 2011 roku realizowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, która jest kontynuowana od 7 lat. Kampania ta bezpośrednio dotyczyła
uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
W sierpniu 2011 roku Gmina Sulechów przystąpiła po raz pierwszy do dwóch
ogólnopolskich kampanii profilaktycznych: „Stop 18” oraz „Pozory mylą, dowód
nie”.
Kampania „Pozory mylą, dowód nie” to ogólnopolska kampania edukacyjna,
zainicjowana w 2009 r. przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego –
Browary Polskie i Komendę Główną Policji. Cel kampanii to ograniczenie sprzedaży
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alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej
grupie wiekowej. W ramach kampanii do punktów sprzedaży dostarczono szereg
materiałów informacyjnych dotyczących sprzedaży alkoholu i tytoniu nieletnim.
Przekazano również zaproszenia na szkolenie skierowane do sprzedawców napojów
alkoholowych, które odbyło się we wrześniu. Na terenie Gminy Sulechów
przeprowadzane zostało badanie metodą „tajemniczy klient”.
Wnioski: Podsumowując, wszelkie działania Biura mają na celu utrzymać
i chronić bezpieczeństwo w Gminie Sulechów. Skutkami społecznymi uzależnień jest
wzrost przestępczości, wysokie koszty leczenia, przestępczość zorganizowana,
rozpad rodziny, „ wypadanie” z ról społecznych lub nie podejmowanie ich, rozwój
patologii, pranie brudnych pieniędzy, stąd tak ważna jest profilaktyka uzależnień
i kontynuacja zadań z roku 2011.
W roku 2011 zauważa się tendencję wzrostową w zakresie zgłaszanej
przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej oraz zachowań autodestrukcyjnych
(samobójczych, samouszkodzeń). Coraz częściej po pomoc zgłaszają się dorosłe
ofiary przemocy, które zaznały przemocy w dzieciństwie.
W roku 2012 r. będzie kontynuowana realizacja programów profilaktycznych
z lat poprzednich, takich jak: „Stop substancjom psychoaktywnym”, „Spójrz inaczej”,
ponadto będą realizowane warsztaty tematyczne w zależności od potrzeb
poszczególnych szkół. Większość z wymienionych programów posiada rekomendacje
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomani oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Planowane
są też szkolenia rad pedagogicznych oraz rodziców w tematyce uzależnień ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożenia, jakie niosą za sobą dopalacze. Realizowany
program ma uświadomić, jak nie dopuścić do poddania się młodych ludzi wszelkim
nałogom, jak rozpoznawać pierwsze niepokojące objawy i gdzie można szukać
pomocy jeśli zauważą, że z ich dzieckiem dzieje się coś niewłaściwego.
Kontynuowana będzie pomoc i wsparcie psychologiczne dla osób
uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy. Podejmowane też będą rozmowy ze
sprawcami przemocy domowej motywujące do podjęcia terapii.
W ramach niesienia pomocy dorosłym osobom uzależnionym, działania Biura
Pełnomocnika powinny przynieść efekty w postaci podjęcia leczenia odwykowego,
a równocześnie pozwoli rozeznać problem występowania przemocy w rodzinach
i innych patologii społecznych (np. pedofilia, prostytuowanie nieletnich) oraz na
rozpoczęcie działań w kierunku ich ograniczenia i zorganizowania pomocy osobom
pokrzywdzonym.
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VI. Działania placówek oświatowych i sportowych na rzecz bezpieczeństwa.
A. Sulechowski Dom Kultury.
Sulechowski Dom Kultury w 2011 roku podjął następujące działania dotyczące
realizacji Programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”
1. Przygotowanie oferty działań kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych i jej realizacja.
2. Włączenie młodzieży do realizacji działań.
3. Promowanie problematyki porządku publicznego i bezpieczeństwa.
Ad.1.W tym zakresie zrealizowano:
- zajęcia w stałych grupach działających w SDK
-cykle imprez edukacyjno-kulturalnych,
Szczegółowe formy pracy przedstawiają tabele zamieszczone poniżej.
I. AMATORSKIE ZESPOŁY ARTYSTYCZNE

Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa grupy

grup

Studio tańca HIP-HOP "JUMP"
- gr. młodsza
- gr. średnia
- gr. starsza
Studio Małych Form
Studio Piosenki
Chór "CANTABILE"
Orkiestra dęta
Zespół plastyczny
Teatr Trzeciego Wieku
Młodzieżowa Szkoła Słowa
Dziecięce Studio Piosenki
Fitness dla pań
Grupa tańca break dance
Pracownia multimedialna
Zespoły muzyczne
Taniec towarzyski
Razem:

Ilość
Uczestników

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
6
1

30
30
20
20
15
50
50
15
15
10
10
10
10
20
30
20

25

355

5
1

60
10

1
1
1
2
1

25
25
25
30
10
185

II. KURSY
1.
2.
3.

4.
5.

Nauka gry na gitarze
Mini szkółka gry na gitarze
Kursy językowe UTW
- języka angielskiego
- języka niemieckiego
- języka rosyjskiego
Szkółka szachowa
Nauka gry na keybordzie
Razem:
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III. KLUBY
Ilość
Lp.

Nazwa grupy

1.
2.
3.
4.

Szachowy
Brydżowy
Klub bilardowy
Samochodowy Klub Turystyczny PTTK
Razem:

grup

uczestników

2
1
1
1

60
20
30
60

4
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IV. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sekcje
- turystyczna
- działkowców
- sportowa
- plastyczna
- literacka
- gimnastyki i rekreacji
- rękodzieł
Razem:

grup
1
1
1
1
1
1
1
7

Ilość
uczestników
30
20
10
25
20
15
20
140

grup
1

Ilość
uczestników
25

V. INNE
Lp.
1.

Nazwa grupy
Młodzieżowa Rada przy SDK

Razem pkt: ( I – V )

56

875

Imprezy kulturalno-edukacyjne w okresie lata.
Jednym z organizatorów letniego wypoczynku na terenie gminy Sulechów był
Sulechowski Dom Kultury. Zadaniem tej akcji było prowadzenie różnych form
działalności kulturalno-rekreacyjnej podczas letniego sezonu wypoczynkowego.
Swoją działalnością staraliśmy się objąć całą populację mieszkańców naszego miasta
i gminy. Adresatami naszej działalności byli:
 dzieci i młodzież przebywająca w okresie wakacji w mieście i na wsi,
 dorośli.
Realizację zaplanowanych zadań oraz liczbę osób, która z nich skorzystała,
przedstawiamy w układzie tabelarycznym.
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Formy działań kulturalno-rekreacyjnych adresowane do dzieci i młodzieży
oraz dorosłych.
Lp.

Rodzaj zajęć

1.

Wakacyjne kino dla dzieci

2.

Wakacyjne kino dla młodzieży

3

Konkursy plastyczne

4.

5.

Wakacje w SDK:
stałe zajęcia:
 artystyczne:
 plastyczne,
 muzyczne,
 taneczne,
 rekreacyjne:
 szachy,
 bilard,
 brydż,
 FIFA 2010
 Pracownia multimedialna
Otwarte świetlice
Zajęcia prowadzone przez
studentów animacji kultury

Liczba
uczestników
300

Miejsce
sala widowiskowa
w Zborze
sala widowiskowa
w Zborze
sołectwa –świetlice
wiejskie:
Mozów, Kruszyna
Cigacice
SDK- miasto
Teren: Niesulice

60
90

6

SDK

50

250

SDK

110

Mozów

20

2
1
1
2
3
30
9
1
1
2
1
3
1
1

(średnio:
15os.)
210

Wycieczki autokarowe

155

7.
8.
9.
10.

Wycieczki piesze
Indywidualne zwiedzanie Zamku
Grupowe zwiedzanie Zamku
Turnieje rekreacyjne:
-na wsi,

50
135
260
400

-pozostałe w ramach współpracy z
sąsiednimi gminami
Warsztaty taneczne
Warsztaty wokalne
Chóru CANTABILE
Koncerty:
- zespołu z Uzbekistanu
- w ramach Dziecięcego
Międzynarodowego
Festiwalu Folkloru
Zespół z Serbii
- Orkiestra Dęta z ANGLII
Koncert Orkiestry Dętej
z ANGLII :
- Zielona Góra
- Świebodzin

250

Niesulice
Gryżyna
Karpacz
Międzyzdroje
okolice Sulechowa
Zamek
Zamek
Kruszyna
Klępsk
Cigacice
Mozów
Niesulice

55
50

Hiszpania
Golczewo

13.

9
5

320

6.

11.
12.

Liczba
działań

sala widowiskowa
180

1

180
1
180

1
Zielona Góra
Świebodzin

200
300
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1
1

14.

Udział zespołów SDK
w imprezach ponadlokalnych:
Orkiestra Dęta – koncert
promenadowy, Dożynki
Powiatowe,

Niesulice
Brody

1
1

900

Golczewo
Brody

2
1

Formacja Taneczna JUMP
Występy promenadowe

500

Hiszpania

10

Razem

5500

Chór Cantabile- koncert
Z okazji Dni Golczewa,
Dożynki Powiatowe

700

278

Z tabeli wynika, że z różnych form działalności prowadzonych przez
Sulechowski Dom Kultury, skorzystało 5.500 osób. Najbardziej atrakcyjne okazały
się wycieczki pozwalające poznać różnorodność polskiej przyrody i architektury.
Dużego zaangażowania wymagało pozyskanie sponsorów dofinansowujących
wycieczki, bez ich wsparcia realizacja wyjazdów nie byłaby możliwa. Planując
rozszerzenie w przyszłym roku tej formy wypoczynku liczymy na znaczące wsparcie
ze środków gminnych. Dzięki różnym formom działalności kulturalno-rekreacyjnej
w ramach Sulechowskiego Lata Kulturalnego 2011 dzieci i młodzież nie tylko
spędziły atrakcyjnie i mile czas, ale również poznały alternatywne formy
wypoczynku w stosunku do zachowań patologicznych.
Przedstawione wyżej formy pracy realizowane były przy współpracy:
 sołectw gminnych,
 studentów PWSZ w Sulechowie,
 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 Nadleśnictwa Gryżyna.
Formy działań kulturalno-wychowawczych realizowanych w okresie ferii zimowych 2011
Lp.

Rodzaj zajęć

1.
2.

Otwarte warsztaty teatralne
Otwarte warsztaty taneczne

3.
4.

Bajkowe kino
Zimowe kino

350
210

5.
6.

Warsztaty plastyczne
Wycieczka do stadniny koni
-przejażdżki konne
-ognisko
Udział w spektaklu Teatru
Lubuskiego.
Salon gier komputerowych
FIFA 10

80
50

7.
8.

Miejsce

Liczba działań

sala widowiskowa SDK
SDK
Sala wiejska w Klępsku

2
4

sala widowiskowa SDK
sala widowiskowa SDK
sala wiejska w Klępsku
SDK
PWSZ
Kalsk

4
6

30

Zielona Góra

1

40

SDK

3

Liczba
uczestników
20
80

23

4
1

9.
10.
11.
12.
13.

Turniej Sulechów CUP FIFA10
Szkółka gitarowa
Studio tańca JUMP
Dziecięcy bal karnawałowy
Otwarty Turniej Szachowy

35
40
60
80

SDK
SDK
SDK
SDK

1
4
4
1

Pozostałe działania kulturalno-edukacyjne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

KONKURSY:
-p l a s t y c z n e:
na projekty kartek świątecznych
transparent WOŚP
-w o k a l n e :
Lubuski Festiwal Piosenki Dziecięcej
Lubuski Festiwal Piosenki Młodzieżowej
Po raz kolejny jesteśmy organizatorem eliminacji wojewódzkich
-r e c y t a t o r s k i e:
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Lubuski Konkurs Recytatorski
-Festiwal Twórczości Młodych
-l i t e r a c k i e:
Tydzień literacki
I Gminne dyktando o tytuł ”Sulechowskiego Mistrza Ortografii”
-t e a t r a l n e
-spotkania jasełkowe
-spektakle teatrów amatorskich
--------------------------------------------------------------------------------PROJEKCJE FILMOWE:
-seanse filmowe dla młodzieży
-bajki dla dzieci
WYCIECZKI:
-piesze
-autokarowe
WYSTAWY:
-pokonkursowe
-profesjonalne
SPEKTAKLE TEATRALNE
-amatorskie
-zawodowe
KONCERTY:
-amatorskie
-zawodowe w tym Ogólnopolski Festiwal Chopinowski
TURNIEJE SZACHOWE:
- GIMNAZJADA
- LICEALIADA
- LIGOWE
WARSZTATY
-taneczne
-teatralne
-wokalne
-recytatorskie
UDZIAŁ W IMPREZACH PONADLOKALNYCH
-OKR w Żarach
-LKR- Nowogród Bobrzański
-Gala Taneczna w Trzebiechowie
- Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych Świebodzin
AKCJE CHARYTATYWNE
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2
1
2
2

1
1
1
1
1
1
4
-------------------------1x w tyg.

3
4
7
5
8
9
51
19
1
1
8
2
2
2
8
1
1
1
1
3

W okresie sprawozdawczym realizowano program poprzez prowadzone zajęcia
z zakresu: plastyki, teatru, muzyki, rekreacji, spotkań z przyrodą.
Miały one na celu wskazać atrakcyjne i pożyteczne formy spędzenia wolnego czasu
i właściwego rozwoju osobowości, jako alternatywy życia bez nałogów
i szkodliwych postaw społecznych.
W 2011 roku do programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” włączono członków
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich aktywność przejawiała się szczególnie podczas:
- Turnieju sportowego w Babimoście,
- Festynu sportowo-rekreacyjnego w Wojnowie,
- rajdach rowerowych.
Ad.2. Włączenie młodzieży do realizacji zadań (w tym Młodzieżowa Rada przy
SDK):
W tym zakresie zorganizowano razem z młodzieżą następujące imprezy:
- pomoc przy organizacji WOŚP,
- Festiwal Twórczości Młodych,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet,
- Akcja charytatywna „Przyjdź Mikołaju”,
- Dni Sulechowa,
- Ogólnopolski Festiwal Chopinowski.
Ad.3. Promowanie problematyki porządku publicznego i bezpieczeństwa.
Zadanie to realizowano poprzez prezentowanie logo „BEZPIECZNA GMINA
SULECHÓW” na wszystkich imprezach Sulechowskiego Domu Kultury,
umieszczanie go na materiałach informacyjnych i w mediach.
Na każdej imprezie organizowanej przez Sulechowski Dom Kultury w tym
m.in.: bezpieczne wakacje i ferie, WOŚP, turnieje rekreacyjne i szachowe,
wycieczki nie zabrakło akcentu związanego z programem „Bezpieczna Gmina
Sulechów”. Były tam obecne plakaty i banery z treściami związanymi
z profilaktyką i bezpieczeństwem.

B. Ośrodek Sportu i Rekreacji.
W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zorganizowano
szereg imprez m.in.:
- Lubuska Olimpiada Młodzieży – uczestniczyło 1550 osób;
- Liga Niezrzeszonych (piłka nożna) – uczestniczyło 1100 osób;
- Zawody rekreacyjne na Stadionie – uczestniczyło 1200 osób;
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Zajęcia sportowe na boiskach „Orlik 2012” – uczestniczyło 7800 osób;
Przedszkoolimpiada – uczestniczyło 250 osób;
Turniej Szachowy – uczestniczyło 320 osób;
Wyścig Rowerów Górskich MTB o Puchar Burmistrza Sulechowa –
uczestniczyło 450 osób;
- Festyn z okazji Dnia Dziecka pod nazwą „Promyk Słońca” – uczestniczyło 60
osób;
- Zawody w Ratownictwie Wodnym – uczestniczyło 350 osób;
- Akcja Lato – uczestniczyło ponad 1400 osób;
- Branżowe Turnieje w piłce nożnej – uczestniczyło 180 osób;
- Turnieje sportowe organizowane w ramach ferii zimowych – uczestniczyło 3200
osób;
- Liga piłki siatkowej – uczestniczyło 230 osób;
- Rejsy po Odrze „Galerą” – uczestniczyło 8000 osób;
- Imprezy sportowe z okazji „Dni Sulechowa” – uczestniczyło 120 osób;
- „Familiada” impreza rodzinna w piłce siatkowej – uczestniczyło 120 osób;
- Turniej Piątek Piłkarskich z okazji XVII Finału WOŚP – uczestniczyło 70 osób;
- Zawody rekreacyjne w porcie Cigacice – uczestniczyło 600 osób
- Sportowy Turniej Miast i Gmin – uczestniczyło 11370 osób;
- Mistrzostwa Sulechowa w pływaniu na Basenie Krytym – uczestniczyło 70
osób.
W ciągu minionego roku z obiektów sportowo – rekreacyjnych OSiR skorzystało
173 828 osób.
-

C. Biblioteka Publiczna.
W ramach programu „Bezpieczna Gmina” Biblioteka podjęła działania, które
miały na celu pokazanie wielu pożytecznych form spędzania czasu wolnego przez
dzieci i młodzież, uświadomienie im istniejących zagrożeń oraz propagowanie
bezpieczeństwa.
Zorganizowano następujące imprezy dla dzieci i młodzieży:
POGADANKI:
● „Spokojnym być - bezpiecznie żyć” - dla dzieci uczestniczących
w zajęciach feryjnych wykład przeprowadził funkcjonariusz Straży Miejskiej
Krzysztof Kasperski, który mówił o bezpieczeństwie i przepisach w ruch drogowym.
Dzieci układały przygotowane przez strażnika puzzle, rozwiązywały krzyżówki,
zagadki oraz miały możliwość obejrzenia samochodu służbowego.
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● „Bezpieczne ferie” - pogadanka i głośne czytanie opowiadań związanych
z bezpieczeństwem w domu, szkole, na ulicy i na wyjazdach turystycznych.
Wspólnie ze Strażą Miejską, którą reprezentował Krzysztof Kasperski.
GŁOŚNE CZYTANIE:
● o prawach dziecka „Mam prawo”,
● o bezpieczeństwie na ulicy „Bądź widoczny na drodze”,
● o zachowaniu porządku w miejscach publicznych,
● o bezpiecznym korzystaniu z komputera „Bezpieczny Internet”,
● o ochronie środowiska naturalnego „Czyste miasto”.
WYSTAWA I KONKURS PLASTYCZNY:
● „Różne mundury – wspólne ideały” zorganizowane wspólnie z Hufcem
Babimojsko-Sulechowskim ZHP popularyzujące działania służb mundurowych na
rzecz bezpieczeństwa,
Ponadto w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
w bibliotece przeprowadzono szereg działań edukacyjno – literackich tj.:
- spotkania autorskie z pisarzami,
- przedstawienia teatralne /Teatr Maska, Studio Art.-Re z Krakowa/,
- inscenizacje /uczniowie SP nr 1 w Sulechowie/,
- piknik rodzinny na „Dzień pieczonego ziemniaka” /wspólnie z Radą
Sołecką w Kalsku/,
- Europejskie Dni Dziedzictwa /wspólnie z Sulechowskim Towarzystwem
Historycznym/,
- VI Sulechowski Tydzień Literacki /wspólnie z SDK/
- Tydzień bibliotek,
- Ferionada,
- zajęcia czytelniczo – plastyczne,
- prezentacje multimedialne,
- wystawy okolicznościowe i tematyczne.
Przy realizacji programu współpracowaliśmy z placówkami oświatowymi,
Strażą Miejską i Hufcem ZHP.
Liczymy na to, że dzięki przeprowadzonym przez nas działaniom nastąpi
wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w naszej gminie, umocni
się współpraca z instytucjami na rzecz bezpieczeństwa najbliższego otoczenia,
bowiem bezpieczeństwo człowieka jest jego nadrzędną potrzebą i prawem.
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D. Placówki oświatowe – Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury
i Sportu.
Wśród zadań programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” nadzorowanych
i realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
w zakresie bezpieczeństwa wymienić należy:
1. Działania w związku z realizacją programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”.
W roku ubiegłym wspierano współzawodnictwo uczniów szkół podstawowych
klas 4-6 oraz młodzieży gimnazjalnej w celu podnoszenia kultury społeczeństwa
i poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez popularyzację przepisów
i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowania partnerskich
zachowań wobec innych uczestników ruchu, udzielania pierwszej pomocy,
popularyzowanie roweru, jako środka transportu do rekreacji i sportu
w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gmina Sulechów
ufundowała nagrody rzeczowe (dwa rowery) dla najlepszych drużyn na szczeblu
gminnym oraz nagrody indywidualne dla najlepszych uczestników. Zwycięskie dwie
drużyny w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów reprezentowały gminę na
szczeblu powiatowym w Starym Kisielinie.
W roku 2011 Gmina Sulechów była współorganizatorem Wojewódzkiego
Finału Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się 14 maja 2011r.
w Zespole Szkół w Sulechowie. Burmistrz Sulechowa objął patronatem ww. imprezę.
2. Planowane kierunki działań profilaktyczno zapobiegawczych w ramach programu.
W 2011 roku placówki oświatowe Gminy Sulechów w ramach programu
„Bezpieczna
Gmina”
przeprowadziły
szereg
działań
profilaktycznowychowawczych. Zrealizowano między innymi zajęcia z:
- zakresu edukacji zdrowotnej (promocja zdrowego żywienia, akcje „Szklanka
mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”, przeciwdziałanie otyłości „Trzymaj formę”,
„W zdrowym ciele zdrowy duch”, propagowanie higienicznego trybu życia),
- aktywności fizycznej (turnieje sportowe, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
i dodatkowych godzin z gimnastyki korekcyjnej, wyjazdy na basen, wycieczki),
- bezpieczeństwa w szkole, jak i poza nią (przeciwdziałanie agresji w szkole, akcja
„Szkoła bez przemocy”, „Przemocy w rodzinie – jednym głosem mówimy nie!”,
zajęcia edukacyjne, prelekcje dla uczniów na temat ryzykownych zachowań i ich
skutków: „Wiem wszystko o AIDS”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, propagowanie
wśród uczniów od najmłodszych lat właściwych postaw i zachowań
akceptowanych społecznie, spotkania z policją, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym, „Bezpieczna zerówka”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Bezpieczna
Zima”),
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- profilaktyki uzależnień (sondaże diagnostyczne wśród uczniów, pogadanki
z pielęgniarką szkolną, pedagogiem, wychowawcami, udział w turniejach
i konkursach, przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z Internetu
i racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia),
- ekologicznej (akcja „Sprzątanie świata”, zajęcia edukacyjne, pogadanki, konkursy),
- właściwego sposobu spędzania wolnego czasu (zajęcia w świetlicy szkolnej, koła
zainteresowań i przedmiotowe). Szczególną uwagę w roku 2011 poświęcono
kontroli obecności uczniów na lekcjach.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
1. W roku 2011 organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego realizowały zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej. Na ochronę mieszkańców na wodach
śródlądowych na terenie gminy przeznaczono kwotę 2 750 zł. Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe patrolowało rzeki Odrę i Obrzycę. WOPR
swoimi działaniami (np. poprzez pogadanki w szkołach skierowanych do
uczniów, nauczycieli i rodziców) uświadamiał mieszkańcom niebezpieczeństwa
płynące z lekkomyślnego zachowania nad wodą, korzystania z niestrzeżonych
kąpielisk. Organizowano pokazy z zakresu ratownictwa i uczono posługiwania
się sprzętem ratowniczym.
2. Gmina Sulechów wsparła także działania Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku
Harcerstwa Polskiego Hufca Babimojsko-Sulechowskiego ZHP udzielając
dotacji na zadanie pod hasłem „Wspieranie działań skierowanych do dzieci
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – Turniej Zebra”. ZHP
zorganizował w ramach przyznanych środków w wysokości 2 750 zł „Turniej
Zebra”, popularyzujący bezpieczeństwo poruszania się po drogach publicznych,
skierowany do dzieci ze szkół podstawowych kl. I-III. W rywalizacji wzięło
udział 190 uczniów. Turniej zorganizowano przy współpracy Policji w hali
sportowej przy Zespole Szkół w Sulechowie.
3. W 2011 r. wydatkowano na turnus kolonijny w Pogórzu zorganizowany przez
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Świętego Stanisława Kostki 7 200 zł
w ramach profilaktyki.
4. ZHP wydatkowała 40 000 zł na kolonie w Uściu i warsztaty edukacyjno –
profilaktyczne z zakresu uzależnień.
Organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego wykonywały
szereg zadań publicznych z dziedziny kultury zagospodarowując czas wolny
mieszkańców gminy. Poprzez realizowane zadania wskazywały, zwłaszcza dzieciom
i młodzieży, nowe możliwości rekreacji, wypoczynku czy działań na rzecz zdrowia
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i ochrony dóbr naturalnych lub tradycji narodowych. Młodzi ludzie angażując się
w różnorodne działania uświadamiali sobie własny wpływ na kształtowanie otoczenia
i jakość życia całej społeczności lokalnej, spędzając czas w sposób zorganizowany
i bezpieczny.
Sprawozdania z działań poszczególnych placówek oświatowych Gminy
Sulechów za 2011 r. znajdują się do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych,
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Sulechów.
Wnioski: Dokonując oceny realizacji programu w roku 2011 podkreślić należy,
że jednostki oświatowe dużą uwagę poświęciły na organizację czasu wolnego dzieci
i młodzieży, jako najbardziej skuteczną formę przeciwdziałania zachowaniom
niepożądanym.
Istotnym elementem w realizacji w kolejnych okresach powinno stać się
budowanie jak najszerszych kontaktów pomiędzy szkołą (jednostką oświatową),
a rodzicem dziecka, co pozwolić może na lepsze zrozumienie problemów uczniów
oraz skuteczniejsze przeciwdziałanie pojawiającym się w szkołach zachowaniom
agresywnym.
E. Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach realizacji założeń wynikających z programu „Bezpieczna Gmina
Sulechów”- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie podejmował w 2011 roku
działania zmierzające do kompleksowej pomocy na rzecz rodzin dotkniętych
zjawiskiem przemocy domowej.
Ogółem interwencją kryzysową objęto 23 rodzin, w tym w 4 rodzinach
zastosowano procedurę „Niebieskiej Karty”. Wykonano 139 wywiadów na potrzeby
GKRPA, w celu skierowania osób uzależnionych od alkoholu na odpowiednią
terapię.
Pracownicy socjalni 21 razy kierowali do Sądu Rejonowego w Świebodzinie –
Wydział Rodzinny i Nieletnich wnioski o ustanowienie nadzoru kuratora sądowego,
zwiększenia nadzoru lub ograniczenia władzy rodzicielskiej. Postępowanie takie
miało związek ze stwierdzonymi w środowisku zaniedbaniami opiekuńczowychowawczymi w stosunku do dzieci, co stwarzało dla nich zagrożenie
i uniemożliwiało prawidłowe funkcjonowanie rodziny.
Nieodłącznym elementem działania na rzecz osób dotkniętych przemocą
w rodzinie stosowanym przez tut. Ośrodek jest poradnictwo, którego celem jest
przekazanie ofiarom przemocy informacji o możliwościach szukania sposobu
rozwiązania tego problemu we wszystkich instytucjach, które zajmują się tego typu
przypadkami. Poradnictwem objęto ogółem 92 rodziny.
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Ponadto w OPS w Sulechowie realizowane są dwa projekty finansowane
z EFS, w ramach których prawnicy zatrudnieni przez Stowarzyszenie Na Rzecz
Kobiet BABA, udzielają mieszkańcom poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Formy te cieszą się bardzo dużą popularnością. Średnio miesięcznie korzysta z tych
porad 60 osób.
W celu zbadania problemu i podjęcia stosownych działań pracownicy socjalni
współpracują z kuratorami sądowymi, Komisariatem Policji w Sulechowie,
pedagogami szkolnymi oraz GKRPA.
Szybka wymiana informacji zwiększa szansę na bezzwłoczne działania
związane z problemem przemocy rodzinie. W bieżącym roku Komisariat Policji
w Sulechowie w ramach procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie
„Niebieska Karta” przekazuje informacje do Ośrodka o interwencjach Policji na
terenie gminy, które wynikały z powodu awantur i użycia przemocy w stosunku do
członków rodziny. W oparciu o przekazane informacje pracownicy socjalni dokonują
rozeznania sytuacji zgłoszonej rodziny i w razie potrzeby udzielają odpowiedniego
wsparcia.
W wyniku zgłoszeń uzyskanych z Komisariatu Policji pracownicy socjalni
dokonali rozpoznania sytuacji w 44 rodzinach i udzielili wsparcia stosownego do
danej sytuacji. W wyżej wymienionych przypadkach najczęściej osoby
pokrzywdzone wymagały poradnictwa, pomocy w czynnościach prawnych itp.
Z inicjatywy OPS w Sulechowie w 2008r. powołano Zespół
Interdyscyplinarny. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele instytucji, które
na co dzień spotykają się z problemami rodzin i posiadają doświadczenie radzenia
sobie z sytuacjami kryzysowymi. Zespół pozwala na połączenie wszystkich
możliwości jednocześnie i natychmiastowe ich uruchomienie. Jest to niezwykle
ważne w przypadku sytuacji kryzysowych i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych,
zwiększa bowiem szansę na przeciwdziałanie sytuacjom niepożądanym. Podstawowy
skład Zespołu Interdyscyplinarnego stanowią: pracownik socjalny OPS,
przewodniczący GKRPA, kurator sądowy oraz dzielnicowy. W razie potrzeby na
posiedzenie Zespołu zapraszane są inne osoby np. pedagodzy szkolni, członkowie
rodzin. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, oprócz działań w sprawie rodzin
zgłoszonych do Zespołu, jego uczestnicy dyskutują na temat przypadków przemocy
zgłaszanych do instytucji, które reprezentują, wymieniają się informacjami
i doświadczeniami z pracy z rodzinami dotkniętymi problemami uzależnienia,
zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych, przemocy, trudności opiekuńczowychowawczych itp.
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W ramach procedury interwencji wobec przemocy domowej przy Zespole
Interdyscyplinarnym powstały grupy robocze składające się z pracownika socjalnego
i funkcjonariusza policji, a także osób zaproszonych do współpracy. W trakcie
działań grupy roboczej odbywają się spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy.
Efektem tych spotkań jest rozpoznanie sytuacji rodziny i ustalenie sposobu
przeciwdziałania przemocy. W 2011 roku Zespół Interdyscyplinarny podjął
kompleksowe działania w stosunku do 21 rodzin. Odbyło się 8 posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz 6 spotkań grup roboczych.
Nowe założenia do realizacji programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”
w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
Tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem i praca z rodziną
przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w celu
przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. Do realizacji tego zadania
planowane jest zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie asystenta
rodziny. Osoba na tym stanowisku będzie prowadziła pracę z rodziną w oparciu
o planowanie i udzielanie wszechstronnej specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu
problemów życiowych rodziny. Celem działania asystenta rodziny będzie poprawa
funkcjonowania rodziny i przeciwdziałanie jej wykluczeniu społecznemu.
VII. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - z zakresu
ochrony ludności przed skutkami zdarzeń kryzysowych zrealizowano następujące
zadania:
1. Opracowano i zatwierdzono nowy „Plan zarządzania kryzysowego”.
2. Opracowano i wydano podległym jednostkom wytyczne Burmistrza do
działalności w zakresie OC i zarządzania kryzysowego na 2011 rok.
3. Przeprowadzono ćwiczenie OC z zakresu ewakuacji stanu osobowego
placówki oświatowej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, w ćwiczeniu
uczestniczył stan osobowy Zespołu Szkół w Sulechowie, dyrektorzy szkół
i przedszkoli z terenu gminy, oraz jednostki PSP, OSP, Policji, Straży
Miejskiej oraz Pogotowia Ratunkowego. W czasie ćwiczenia ujednolicone
zostały procedury prowadzenia ćwiczeń w placówkach oświatowych gminy
Sulechów.
4. Jeden raz w miesiącu za wyjątkiem lipca i sierpnia przeprowadzono trening
radiowo-telefoniczny przekazywania sygnałów alarmowych.
5. Jeden raz w kwartale prowadzona była głośna próba syren alarmowych.
Wykazało to, że nie wszystkie syreny są w pełni sprawne, są one już
przestarzałe i wymagają wymiany na nowego typu syreny elektroniczne,
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umożliwiające przekazywanie zarówno sygnałów alarmowych, jak
i komunikatów głosowych. Ponadto, aby zapewnić większe bezpieczeństwo
mieszkańcom miejscowości zagrożonych powodzią, należałoby właśnie w tych
miejscowościach zainstalować w/w syreny elektroniczne.
6. We wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych przeprowadzono po
2 treningi ewakuacji stanu osobowego w warunkach zagrożenia życia
i zdrowia.
7. Dokonano zakupu sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego –
3000 worków do piasku oraz 500 pochodni parafinowych. W roku 2012
planuje się dalszy zakup worków oraz kamizelek asekuracyjnych na
wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.
8. Systematycznie aktualizowano bazę danych o siłach i środkach obrony
cywilnej „ARCUS”.
VIII. Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych.
W ramach infrastruktury na terenie miasta i gminy zrealizowano następujące
zadania:
1) w zakresie remontów dróg i chodników gminnych wykonano:
- usługi sprzętem na drogach gminnych,
- remonty nawierzchni bitumicznych,
- zakup tłucznia bazaltowego,
- zakup piasku,
- usługi remontowe w zakresie usuwania awarii na drogach gminnych,
- wymianę oraz odnowienie oznakowania pionowego,
- remonty przystanków autobusowych w miejscowości Kije (Góry B) oraz
w Sulechowie przy ul. Odrzańskiej,
- usługi sprzętem w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.
Dodatkowo Gmina Sulechów udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu
Zielonogórskiego w kwocie 100 000 zł, na wykonanie zadania obejmującego
modernizację ul. Al. Niepodległości w Sulechowie.
2) w zakresie inwestycji wybudowano drogę ul. Wiejska, St. Lema, J. Słowackiego
w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa, w trakcie realizacji jest opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę ul. Żurawiej wraz z chodnikami,
odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr Judyma w Sulechowie.
Ponadto Gmina Sulechów udzieliła pomocy finansowej dla Województwa
Lubuskiego w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie
zadania pt.: „Odnowa dywanikowa drogi woj. nr 276 m. Chociule, drogi woj.
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nr 278 m. Sulechów, ul. Okrężna i drogi woj. nr 287 odc. Kukadło-Bobrowice”,
w zakresie obejmującym odcinek ul. Okrężnej w Sulechowie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 278.
Wnioski: Wyżej wymienione prace wykonane w roku ubiegłym miały znaczny
wpływ na poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulechów. Wybudowana droga
w ramach inwestycji pt.: „Budowa drogi ul. Wiejska, St. Lema, J. Słowackiego
w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa” stanowi alternatywne połączenie drogi
gminnej z drogą krajową nr 3, drogą powiatową nr 1201 F oraz wojewódzką nr 277.
Wybudowany chodnik podczas realizacji ww. zadania poprawił bezpieczeństwo
ruchu pieszych, którzy do tej pory poruszali się po jezdni. W ramach bieżącego
utrzymania dróg gminnych poprawiono stan techniczny dróg, wykonano remonty
cząstkowe nawierzchni bitumicznych, wyrównano oraz utwardzono tłuczniem
bazaltowym drogi gruntowe. Dzięki dotacjom udzielonym z budżetu Gminy dla
Powiatu Zielonogórskiego oraz Województwa Lubuskiego odnowiono nawierzchnie
asfaltowe ul. al. Niepodległości oraz ul. Okrężnej, które stanowią główne ciągi
komunikacyjne w naszym mieście.
IX. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
W ramach realizacji zadań wynikających z programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”
w 2011 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wykonano
następujące działania:
1) Działania profilaktyczne z zakresu ochrony środowiska:
 przeprowadzono wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów
pogadanki na temat ochrony środowiska przed odpadami oraz z zakresu ochrony
przyrody,
 pracownik wydziału był przewodnikiem wycieczek prowadzonych na terenie
Gminy.
2) Uzupełnianie i modernizowanie oświetlenia drogowego placów i ulic:
 oświetlono place zabaw przy ul. Wiśniowej w Sulechowie oraz
w miejscowościach Obłotne i Pomorsko,
 dokonywano montażu dodatkowych opraw oświetleniowych na wnioski
mieszkańców m.in. w miejscowościach Kije, Kalsk i w Sulechowie przy
ul. Żeromskiego.
3) Egzekucja obowiązków właścicieli posesji w zakresie utrzymania czystości
i porządku: wspólnie ze Strażą Miejską przeprowadzono kontrolę umów na odbiór
ścieków i odpadów komunalnych na terenie Sulechowa oraz w miejscowościach
Pomorsko, Kruszyna, Okunin i Obłotne.
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4) Dyscyplinowanie mieszkańców w zakresie obowiązków właścicieli psów:
– przeprowadzano wspólnie ze Strażą Miejską kontrole przestrzegania
obowiązków posiadaczy psów wynikających z Regulaminu Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie Gminy Sulechów,
– opieka nad bezpańskimi zwierzętami (przekazywano bezdomne psy do
schroniska w Zielonej Górze w ilości 24 szt. oraz do adopcji w ilości 22 szt.).
5) Budowanie placów zabaw i boisk sportowych dla zagospodarowania wolnego
czasu dzieci i młodzieży:
 zagospodarowano tereny rekreacyjne w miejscowościach Kalsk i Buków przy
szkołach podstawowych oraz doposażono w nowe urządzenia zabawowe plac
zabaw w miejscowości Pomorsko,
 zamontowano nowe pojedyncze urządzenia zabawowe w miejscowości
Kruszyna i Kalsk,
 ogrodzono plac zabaw w miejscowości Górzykowo,
 zdemontowano z terenów gminnych urządzenia zabawowe niespełniające
norm bezpieczeństwa.
6) Pielęgnacja zieleni:
– usuwano na bieżąco zagrożenia powodowane przez drzewa,
– zlikwidowano gniazda szerszeni z miejsc gdzie powodowały zagrożenie
(ul. Kościuszki w Sulechowie, Buków i Okunin).
7) Usuwanie skutków dewastacji i kradzieży:
 naprawiano skrzynki elektryczne przy ul. Piaskowej, Kasztanowej i Osiedlu
Nadodrzańskim w Sulechowie; Komisariat Policji w Sulechowie prowadzi
postępowanie w tych sprawach,
 uzupełniono skradzione znaki drogowe na ulicach Kolejowa i Kamienna
w Sulechowie; Policja zatrzymała sprawców kradzieży,
 dokonano napraw urządzeń zabawowych uszkodzonych na skutek dewastacji
w miejscowościach Kalsk, Buków i Sulechów przy ul. Wiśniowej
(o zniszczeniach został poinformowany Komisariat Policji w Sulechowie).
Wnioski:
W stosunku do roku 2010 nastąpił wzrost aktów wandalizmu i dewastacji
urządzeń komunalnych na terenie gminy. Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska merytorycznie odpowiedzialny za utrzymanie urządzeń
komunalnych dokonywał na bieżąco zgłoszeń do Komisariatu Policji w Sulechowie.
Policja podczas prowadzenia postępowania ustaliła kilku sprawców i przekazała
sprawy do sądu.
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W roku 2012 Wydział GK i OŚ liczy na współpracę ze Strażą Miejską, która
swoim działaniem może przyczynić się do znacznego ograniczenia aktów
wandalizmu i dewastacji urządzeń komunalnych na terenie Gminy Sulechów.
X. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
1. Zad. Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych odwadniających
na terenie Gminy.
1) Przegląd wiosenny rowów w Gminie.
Przegląd rowów i urządzeń melioracyjno-odwadniających w celu przygotowania
tych urządzeń do spływu wód roztopowych lub deszczy nawalnych,
w tym wykonano następujące roboty:
- skucie lodu przy kratach na wlocie do rurociągów,
- oczyszczenie krat - wielokrotnie,
- oczyszczenie wylotów i wlotów do przepustów, rurociągów, itp.,
- usunięcie zatorów z gałęzi, odpadów, kry, itp.,
- lokalne odmulenie dna rowów,
- oczyszczenie studzienek przelotowych i kontrolnych na rurociągach w ciągu tras
rowów i rurociągów,
- udrożnienie przepustów na drogach gminnych,
- kontrola drożności rowów, budowli wodnych, przepustów, krat, itp.,
- razem na długości 2 300m wraz z budowlami, rurociągami. itp.,
- zebranie i wywóz odpadów wydobytych z ww. urządzeń melioracyjnoodwadniających.
2) Odbudowa i konserwacja rowów odwadniających w Sulechowie.
1) ul. Matejki– ujęcie wody powierzchniowej.
Odbudowa ujęcia wody powierzchniowej na drodze – szt. 1.
2) ul. Wiejska – udrożnienie rowów i rurociągów.
Odmulenie rowów i udrożnienie rurociągów – L=20m.
3) ul. Łąkowa – odbudowa rowów.
Odmulenie i odbudowa rowu R-S67, L=270m.
3) Odmulenie rowu RS-69a przy ulicach: Poznańska, Wiosenna i Zimowa w
Krężołach.
Konserwacja rowów wraz przepustami i rurociągami śr. 0,6-0,3m na ogólnej
długości 700m.
4) Odbudowa rowu R-S63 i R-S65 w Krężołach.
Odbudowa rowów L=105+235+100=440m.
5) Obiekt: Naprawa mostu drewnianego na K. Pomorskim w Brodach.
Wykonano barierę (poręcz) drewnianą z krawędziaków oraz wzmocniono
istniejącą barierę.
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6) Obiekt: Odmulenie studzienek i rurociągu drenarskiego wraz z odpływem w
Bukowie.
Odmulenie rowu L=30m, oczyszczenie przepustu szt. 1, odmulenie, udrożnienie
i naprawa studzienek drenarskich szt. 3, udrożnienie i odwodnienie (likwidacja
zalania terenów) na powierzchni ponad 5 ha.
7) Obiekt: Remont przepustu na wjeździe na posesję nr 3 w Okuninie.
Remont przepustu szt. 1.
8) Obiekt: Konserwacja rowu R-S14 w Sulechowie L=305m.
Odbudowa rowu wraz z odmuleniem przepustu L=305m.
Wykonano przepustu szt. 1.
Koszt robót zad. 1 – 59 999,98zł.
2. Zad. Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów
-Kruszyna - Krężoły L=1750+2226+184=4160m.
Dwukrotna konserwacja Rowu R-S4 przebiegającego przez tereny Sulechowa,
Kruszyny, Krężoł o długości 4160m.
Koszt robót zad. 2 – 34 947,32 zł.
3. Zad. Konserwacja odcinków Rowów R-S70, R-S74, R-S75, R-S72 w Brzeziu
k. Sulechowa L=1472+698+65+540=2775m.
Konserwacja rowów w Brzeziu k. Sulechowa o długości L=3127m.
Koszt robót zad. 3 - 24 907,50 zł.
Ogólny zakres robót objął rowy o długości 11 377m.
Łączny koszt robót melioracyjnych i odwadniających tereny zabudowane
wykonanych przez gminę z własnego budżetu wyniósł 119 854,80 zł.
Ponadto wykonano konserwację kanałów i rowów melioracyjnych w ramach
zatrudnienia bezrobotnych i nadzorowane przez LZMiUW Inspektorat w Sulechowie
przy udziale Urzędu Miejskiego w Sulechowie na kwotę 32 806,28 zł, w ramach
których wykonano roboty na następujących urządzeniach:
1. Melioracje podstawowe (rzeka Sulechówka, Kanał Pomorski, Łochowska Struga)
L= 4,675 km.
2. Melioracje szczegółowe (rowy) L= 7,706 km.
Również LZMiUW w Zielonej Górze
wykonał roboty konserwacyjne,
nadzorowane przez Inspektorat w Sulechowie o wartości
335 480,32 zł
następujących urządzeń:
1. Melioracje podstawowe (rzeka Sulechówka, Kanał Pomorski, Łochowska Struga,
Kanał D) L= 19,768 km.
2. Wały przeciwpowodziowe (Pomorsko-Bródki, Wielobłota – Leśna Góra
L= 14,700 km.
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Razem koszt wszystkich robót wyniósł 488 141,40 zł.
Uwagi i wnioski:
I. Odwodnienie terenów zabudowanych.
A. Potrzeby.
Miasto Sulechów wraz z terenami sąsiednimi (Nowy Świat, Kruszyna, Krężoły,
Obłotne, Brzezie k. Sulechowa).
Odwodnienie polegać powinno na trwałym obniżeniu zwierciadła wody na terenach
zabudowanych i przewidywanych pod zabudowę.
Potrzeby odbudowy najważniejszych rowów wraz z budowlami (uważanych jako
rowy komunalne):
1. Rów R-S4 – L=4 532m.
2. Rów R-S1 – L=3 500m.
3. Rów R-S26 – L=774m.
4. Rów R-26 – L=230m.
5. Rów R-S69a – L=372m.
6. Rów R-10, R-11, R-5 – L=680m.
7. Rów R-A, R-S78 – L=2 163m.
8. Rów R-S70, R-S72 – L=2 912m.
9. Rurociąg od ul. Słonecznej do ul. Konopnickiej – L=350m.
10.Rurociąg od ul. Rozwojowej do rz. Sulechówki L=300m.
11.Inne stosownie do rozwoju budownictwa.
Nie wykazano innych rowów traktowanych jako melioracje szczegółowe
w rozumieniu Prawa Wodnego, których utrzymanie nie leży w kompetencji
samorządu gminnego.
Zbiorniki wodne:
1. Zbiornik retencyjny na Rowie R-S26 – 5,0ha.
2. Budowa zbiornika wodnego w Sulechowie przy ul. Żurawia – Syzyfowa
(niedokończona budowa) – ok. 0,5ha.
3. Odbudowa zbiornika wodnego pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Kwiatową –
ok. 0,5ha.
Tereny zabudowane:
1. Odwodnienie
terenów
zabudowanych
pomiędzy
ul.
Poznańską
a ul. Wielkopolską – 35 ha.
2. Odwodnienie innych terenów projektowanych pod budownictwo
mieszkaniowe z infrastrukturą (np. Krężoły, Obłotne, Brzezie k. Sulechowa,
itp.).
Tereny gminne, zabudowane poza obrębem miasta Sulechów.
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Poniżej podano niektóre potrzeby. W zasadzie brak jest szczegółowego
rozeznania tego zagadnienia.
Leśna Góra
Rów R-3, R-4, R-5, R-138 - Odprowadzenie wód powodziowych z przesiąków).
Likwidacja zbiorników przywałowych (jest decyzja Nadzoru bud. bez realizacji).
Obłotne
Budowa przepustu na drodze gminnej w ciągu Rowu R-S32 (średnica 40cm
a powinna być co najmniej 1,0m).
Odbudowa rowów.
Mozów
Rów przydrożne we wsi Mozów wraz z rurociągami i przepustami.
Odwodnienie dróg gminnych i terenów zabudowanych.
Zbiorniki wodne – szt. 2.
Kije
Zbiorniki wodne – szt. 2.
Kalsk
Rowy na terenie parku i przy pałacu – rów i rurociąg.
Łęgowo
Odbudowa zbiornika wodnego – szt. 2.
Buków
Odprowadzenie wody ze zbiornika wodnego (gminnego) – rów i rurociąg.
Inne (budowle komunikacyjne).
Wszystkie budowle jak mosty, przepusty na drogach gminnych są w utrzymaniu
zarządcy dróg, a więc Gminy Sulechów. W zasadzie wszystkie wymagają bieżącego
utrzymania i konserwacji. Część z nich wymaga odbudowy lub modernizacji
inwestycyjnych. Powinny być ujmowane w planach utrzymania dróg gminnych
ponieważ łączą się z potrzebą modernizacji, utrzymania tych dróg, itp..
Inne (sprawy formalno-prawne).
1. Plany zagospodarowania przestrzennego muszą zawierać elementy
odwodnienia terenu a co najmniej zabezpieczone przede wszystkim miejsca
(wydzielone działki) dla tego odwodnienia (odpowiedniej szerokości pasy
wzdłuż istniejącej sieci wodnej - jako rowy komunalne).
2. Przekwalifikować odpowiednie rowy melioracyjne na rowy komunalne, np.
Rów R-S4.
3. Uporządkować własności gruntów pod wodami – znaczna część rowów nie jest
własnością samorządów (gminnego lub wojewódzkiego), np. Rów R-S4,
stanowiący główny rów komunalny, na znacznej długości jest nie wydzielony
jako użytek a grunt i ciek jest własnością prywatną.
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4. J.w. lecz związany z dostępem do rowów komunalnych – brak dostępu nawet
dla najprostszej konserwacji.
5. Należy dążyć do reaktywowania spółek wodnych.
B. Plany bieżące wg zatwierdzonego Budżetu na 2012r.
1. Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na
terenie Gminy Sulechów – koszt 60 000 zł.
2. Umocnienie skarp zbiornika wodnego przy ul. Janusza Kusocińskiego
w Sulechowie - koszt 78 743 zł.
3. Konserwacja Rowu R-S4 oraz odcinka Rowu R-26 na terenie Sulechów-KruszynaKrężoły – koszt 35 000 zł.
4. Konserwacja Rowów R-A i R-S78 oraz odmulenie zbiornika wodnego na dz. nr
192/4 obręb 1 na terenie miasta Sulechowa i Brzezia k.Sulechowa – koszt 62 000
zł.
5. Naprawa przepustu w miejscowości Brzezie k.Sulechowa – koszt 10 000 zł.
6. Odmulenie i oczyszczenie zbiornika wodnego w Kijach – koszt 50 000 zł.
Razem planowane wydatki na 2012r. - wartość 295 743 zł.
C. Potrzeby wg pilności realizacji „od zaraz”
1. Budowa przepustu na Rowie R-S4 w ciągu ul. Wielkopolskiej – wg Koncepcji
programowo-przestrzennej „Rzeka Sulechówka-odbudowa rzeki i odwodnienie
terenów w jej zlewni”.
2. Budowa przepustu na Rowie R-S4 w ciągu ul. Gdańskiej – wg Koncepcji...
3. Budowa kanalizacji drenażowo-deszczowej części ul. Gdańskiej i ul. Żniwnej.
4. Odwodnienie podstawowe - główne kanały komunalne (rowy lub rurociągi)
terenów budowlanych dla obrębu Krężoły i Kruszyna.
D. Potrzeby „oczekujące” wg kolejności realizacji
1. Odbudowa rzeki Sulechówki wraz z budowlami – wg Koncepcji programowoprzestrzennej „Rzeka Sulechówka-odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej
zlewni”.
2. Odbudowa Rowu R-S4 wraz z rurociągiem i budowlami – wg Koncepcji...
3. Odwodnienie terenów pomiędzy ul. Poznańską a ul. Wielkopolską – brak
koncepcji.
4. Odbudowa Rowu R-S1 wraz z budowlami - wg Koncepcji...
5. Odbudowa Rowów R-S70, R-S72, R-S74, R-S75 - wg Koncepcji...
II. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Ocena stanu wałów i zabezpieczenia przeciwpowodziowego:
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1. Niepewne bezpieczeństwo wałów w związku z występowaniem bobrów na rzece
Odrze i w wałach przeciwpowodziowych.
2. Wały nie są odpowiednio przygotowane do akcji przeciwpowodziowej
z następujących powodów:
- brak dróg dojazdowych wzdłuż wałów i do wałów. Przed akcją, a przede
wszystkim w czasie akcji przeciwpowodziowej, nie ma możliwości dowozu
materiałów w miejsce zagrożone, a jak wskazują doświadczenia z powodzi,
zagrożeniem są objęte praktycznie wały na całej swej długości /największe
problemy występowały w dostarczeniu piasku do miejsc zagrożonych/,
- brak systematycznego koszenia całego korpusu wału /tam, gdzie nie można
tego zrobić sprzętem mechanicznym, nie wykonuje się koszenia/,
- brak całkowity uporządkowania stopy wału i pasa przywałowego od strony
odpowietrznej wału. Na tym odcinku wału powinna koncentrować się
obserwacja wału w czasie powodzi – a tak się nie dzieje w czasie akcji, bo
teren ten jest praktycznie niedostępny /zadrzewienia, zakrzaczenia, zarośnięty
wysoką trawą i chwastami, itp./,
- nie likwiduje się oczek wodnych i starorzeczy w pobliżu wału zarówno od
strony odwodnej, jak i odpowietrznej. Prawie wszystkie przerwania wałów
w 1997 r. nastąpiły w miejscach „słabych”. Jest to również siedlisko bobrów.
3. Należy przywrócić funkcję STRAŻNIKA WAŁOWEGO.
XI. Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy.
Realizacja zadań programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” przez Wydział
Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy w roku 2011 przedstawia się
następująco:
1. Publikowanie artykułów w Biuletynie Informacyjnym GS.
2. Informowanie lokalnych mediów o działaniach w zakresie programu
„Bezpieczna Gmina Sulechów”.
3. Wydział zakupił w ramach promocji opaski odblaskowe, odblaski na tornistry
oraz kamizelki. Materiały te są częścią promocji bezpieczeństwa w Gminie
Sulechów. Kamizelki zostały rozdane dzieciom podczas „pogadanek” na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzonych przez sulechowskich
policjantów oraz strażników miejskich.
4. Wydział wspierał swoimi materiałami miejską policję podczas wizyt
w szkołach podstawowych na terenie Gminy oraz w Trzebiechowie.
Wnioski: Powyższe działania mają bezpośredni wpływ na edukację związaną
z bezpieczeństwem dzieci. Młodsze dzieci spacerując w grupie ubrane w kamizelki
odblaskowe uczą się prawidłowego zachowania w ruchu drogowym (jesteś widoczny
– jesteś bezpieczny). Ponadto dbałość o bezpieczeństwo na drodze, w parku,
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w mieście i na wsi staje się normą zachowania, a nie obowiązkiem nakładanym
w trakcie późniejszej edukacji. Bardzo trafną metodą promocji bezpieczeństwa są
pogadanki w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych prowadzone przez
policjantów i strażników miejskich, zakończone wręczeniem każdemu małemu
uczestnikowi gadżetu promującego bezpieczeństwo i Gminę Sulechów. Dzieci
wiedzą, że Gmina Sulechów jest bezpieczna.
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”.

Sprawozdanie przygotował zespół w składzie:
1. Ewa Klementowicz – Komisariat Policji w Sulechowie.
2. Mariusz Bieława – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP.
3. Krzysztof Sadowski – Straż Miejska.
4. Tomasz Skolarus – Żandarmeria Wojskowa.
5. Tomasz Furtak – Sulechowski Dom Kultury.
6. Rafał Rosolski – Ośrodek Sportu i Rekreacji.
7. Teresa Zawalna – Biblioteka Publiczna.
8. Elżbieta Colle – Ośrodek Pomocy Społecznej.
9. Barbara Szepelawa – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
10.Jerzy Kopaczel- inspektor ds. obronnych i Obrony Cywilnej.
11. Wojciech Sołtys – Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu.
12. Danuta Andruszkiewicz - Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych.
13. Anna Dragan – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
14. Mieczysław Gabryelski – Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
15. Edward Fedko – Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy.
16. Anna Maria Lechki – Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień.
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