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Wprowadzenie

Ze względu na globalizację życia gospodarczego, społecznego i politycznego zrodziły
się zagrożenia o wymiarze globalnym (terroryzm, kryzysy gospodarcze, zmiany klimatyczne)..
Bezpieczeństwo demokratycznego państwa w kontekście art. 31 ust. 3 Konstytucji RP traktowane
jest jako wartość wchodząca w skład interesu publicznego.

Zakres rozumienia istoty

bezpieczeństwa ściśle wiąże się z problemami zagrożeń. Można przyjąć założenie, że występuje
między nimi koherencja powodująca, że charakter i skala zagrożeń mają wpływ na stan
bezpieczeństwa danego podmiotu. Z kolei potrzeby w tym zakresie warunkują sposoby i metody
działań, które doprowadziłyby do stanu braku lęku, spokoju oraz pewności rozwoju.
Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE z 2010r. pt. „Dążąc do europejskiego modelu
bezpieczeństwa” tak definiuje podstawowe zagrożenia dla bezpieczeństwa:


Terroryzm, w każdej postaci, cechujący się absolutnym lekceważeniem życia ludzkiego
i wartości demokratycznych. Jego globalny zasięg, katastrofalne skutki, zdolność
przyciągania adeptów dzięki radykalizacji postaw i propagandzie internetowej oraz różne
źródła finansowania powodują, że jest on istotnym i stale ewoluującym zagrożeniem naszego
bezpieczeństwa.



Nasila się przestępczość poważna i zorganizowana. Objawia się ona w wielorakich formach
bez względu na granice państwowe, ilekroć może przynieść maksymalne zyski finansowe
przy minimalnym ryzyku. Oto niektóre z postaci, jakie przybiera w UE: nielegalny handel
narkotykami, przestępczość gospodarcza, handel ludźmi, przemyt ludzi, nielegalny handel
bronią, seksualne wykorzystywanie nieletnich i pornografia dziecięca, agresywne
przestępstwa, pranie pieniędzy i fałszowanie dokumentów. Ponadto w postaci korupcji
zagraża fundamentom systemu demokratycznego i praworządności.



Cyberprzestępczość stanowi globalne, techniczne, transgraniczne i anonimowe zagrożenie
systemów informacyjnych, dlatego stwarza wiele dodatkowych problemów służbom ochrony
porządku publicznego. 1

1

http://ec.europa.eu/news/external_relations/101122_pl.htm,
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Przestępczość transgraniczna, np. drobna przestępczość czy przestępstwa przeciwko mieniu,
częsta domena gangów – jeżeli ma zasadniczy wpływ na codzienne życie Europejczyków.



Przemoc sama w sobie – np. przemoc wśród młodzieży czy chuligaństwo podczas imprez
sportowych – zwiększa szkody już wywoływane przestępczością i może dotkliwie krzywdzić
społeczeństwo.



Klęski żywiołowe i antropogeniczne, takie jak pożary lasów, trzęsienia ziemi, powodzie,
wichury,

susze,

awarie

energetyczne

i

duże

awarie

systemów

informacyjno-

komunikacyjnych zagrażają bezpieczeństwu i ochronie. We współczesnych czasach systemy
ochrony ludności są zasadniczym elementem każdego nowoczesnego zaawansowanego
systemu bezpieczeństwa.


Oprócz tego istnieją jeszcze inne powszechne zjawiska, które powodują niepokój
i zagrażają bezpieczeństwu i ochronie ludzi w całej Europie, np. wypadki drogowe,
które co roku powodują dziesiątki tysięcy ofiar śmiertelnych wśród Europejczyków. 1
Najważniejszym współczesnym wyzwaniem staje się więc odejście

od statycznego

pojmowania problemów bezpieczeństwa. Zmieniają się zagrożenia, coraz bardziej komplikuje się
środowisko naturalne i społeczne, w którym funkcjonuje człowiek, grupy społeczne, całe narody,
w związku z tym ewoluują potrzeby i wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa.

1

tamże,
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DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego 2018 r.

Komenda Miejska Policji w Koninie

1.

Stan zagrożenia przestępczością
a) przestępczość stwierdzona ogółem
Na terenie Konina i powiatu konińskiego w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku odnotowano

łącznie 2727 przestępstw stwierdzonych ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
gdy odnotowano 2914 przestępstw stwierdzonych ogółem co stanowi spadek o 187 przestępstw – dynamika
93,5%. Liczba przestępstw od kilku lat sukcesywnie jest ograniczana i obecnie

od 5 lat.
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jest najniższa

W analizowanym okresie w województwie wielkopolskim łącznie odnotowano 61437
przestępstw

stwierdzonych,

liczba

zaistniałych

przestępstw

na

terenie

Konina

i powiatu konińskiego – 2914, stanowi 4,43% wszystkich zdarzeń na terenie województwa.
W odniesieniu do liczby mieszkańców Konina i powiatu konińskiego, w 2018 r. na 10000
mieszkańców

odnotowano

132,7

przestępstwa.

W

latach

poprzednich

wartość

ta, kształtowała się na poziomie 142,1, - 2017 r., 144,1 - 2016 r. , 168,7 - 2015 r..

b) wykrywalność przestępstw ogółem
W 2018 r. wykrywalność przestępstw ukształtowała się na poziomie 79,5%. W okresie
2014 r. – 2018 r.

wartość ta jest stabilna i oscyluje w przedziale od 74,5% (2015 r.)

do 79,7% (2014 r.).
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Miasto Konin
Na terenie Konina odnotowano 1810 przestępstw. W porównaniu do roku ubiegłego
zarejestrowano mniej o 108 zdarzeń. Ilość przestępstw popełnionych na terenie stanowi 66,4%
wszystkich zdarzeń stwierdzonych przez KMP Konin. Wykrywalność przestępstw stwierdzonych
ogółem wyniosła 73,3%.

Jednostka

Gmina

2018

2017

Wykrywalność

Dynamika

KMP Konin

Konin

1810

1918

73,3%

94,4%

2.

Przestępczość kryminalna – ogółem

a) Przestępstwa o charakterze kryminalnym
Na terenie działania KMP Konin w analizowanym okresie 2018 roku stwierdzono 1810 przestępstw
kryminalnych, tj. o 13 mniej niż w analogicznym okresie roku 2017 – dynamika 99,3%. Przestępczość
o charakterze kryminalnym stanowi 66,4% ogółu przestępstw stwierdzonych. W 2018 r. odnotowana

liczba przestępstw kryminalnych jest najniższa od 2014 roku. W tym okresie utrzymywany
jest ciągły trend spadkowy.
W województwie wielkopolskim stwierdzono 39531 przestępstw kryminalnych i w porównaniu
do roku 2017 liczba ta wzrosła o 2387 zdarzeń.
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Wartości przestępstw kryminalnych 2014 – 2018:
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wykrywalność przestępczości kryminalnej
W 2018 r. policjanci KMP w Koninie w obszarze ścigania sprawców przestępstw
kryminalnych osiągnęli wykrywalność na poziomie 68,0%. W porównaniu do 2017 r. nastąpił
nieznaczny spadek wykrywalności o 2,3%.
Skuteczność funkcjonariuszy KMP w Koninie w latach 2014-2018 w obszarze ścigania sprawców
przestępstw kryminalnych:
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Miasto Konin
Na terenie Konina w 2018 roku odnotowano 1170

przestępstw kryminalnych,

co w stosunku do 1167 zaistniałych w 2017 roku jest więcej o 3 tego typu zdarzenia
- dynamika 100,3%. Przestępstwa kryminalne, które stwierdzono na terenie Konina stanowią 64,6%
wszystkich przestępstw kryminalnych zarejestrowanych w powiecie konińskim, w roku ubiegłym
było to 64,0%.

Jednostka

gmina

2018

2017

wykrywalność

dynamika

KMP Konin

Konin

1170

1167

64,0%

100,3%

III.

Przestępczość gospodarcza

a) Przestępstwa gospodarcze
Zgodnie z priorytetami Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018, policjanci Komendy
Miejskiej Policji w Koninie szczególnym nadzorem objęli obszar przestępstw gospodarczych.
W 2018 r. na terenie Konina i powiatu konińskiego stwierdzono 443 przestępstwa o charakterze
gospodarczym. Dynamika w obszarze przestępstw gospodarczych wyraża się wartością 78,8%.
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b) Wykrywalność przestępstw gospodarczych
W 2018 r. wykrywalność w zakresie stwierdzonych przestępstw gospodarczych wyniosła
84,98%, stanowi to spadek o 6.9%.
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Miasto Konin

Na terenie Konina w 2018 roku odnotowano 527

przestępstw gospodarczych,

a wykrywalność tych przestępstw ukształtowała się na poziomie 86.2%. Dynamika względem roku
2017 wyniosła 75,7%.

IV.

Jednostka

gmina

2018

2017

wykrywalność

dynamika

KMP Konin

Konin

399

527

86,2%

75,7%

Przestępczość narkotykowa
a) Liczba stwierdzonych przestępstw narkotykowych - dane ogólne

Na terenie działania KMP w Koninie w 2018 r. ujawniono łącznie 174 przestępstwa związane
z narkotykami. Rok 2018 był kolejnym, w którym skutecznie ograniczano występowanie tego typu
przestępstw. Było ich mniej w stosunku do 2017 r. i 2016 r. odpowiednio o 124 i 265 takie
przypadki. Dynamika tych zdarzeń kształtowała się na poziomie 58,4%.
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Występowanie przestępstw narkotykowych:
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b) wykrywalność
Wykrywalność przestępstw narkotykowych na przestrzeni 2016 – 2018 utrzymuje się na bardzo
wysokim poziomie. W 2018 r. było to 99,4%.
Wykrywalność przestępstw narkotykowych na terenie działania KMP w Koninie:
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Miasto Konin
W Koninie spadła przestępczość powiązana z narkotykami. W 2018 r. stwierdzono 149
przestępstw narkotykowych i było to o 152 zdarzeń mniej niż 2017 r. wtedy 265. Wykrywalność
przestępstw z tej kategorii na terenie miasta wyniosła 99,3%. Spośród wszystkich osób, które
dokonały przestępstw narkotykowych 4 z nich były to osoby nieletnie.

V.

Przestępczość nieletnich
W 2018 r. w Koninie i powiecie konińskim osoby nieletnie popełniły łącznie 129 czynów

karalnych, co w stosunku do 138 odnotowanych w 2017 r. stanowi spadek o 9 zdarzeń.
Dynamika o wyniosła 93,5%.
Zwiększeniu uległa liczba nieletnich sprawców czynów karalnych z 37 w 2017 r.
do 53 w 2018 roku .
Ogólna liczba czynów karalnych na terenie działania KMP Konin:
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Miasto Konin
W 2018 r. w Koninie odnotowano 102 przestępstwa z czynami nieletnich oraz zatrzymano
29 nieletnich sprawców. W 2017 r. przestępstw stwierdzonych z czynami nieletnich było 112,
natomiast nieletnich sprawców 17.
W 2018 r., dynamika w zakresie ilości przestępstw nieletnich ukształtowała się na poziomie
91,1%, w kategorii nieletnich sprawców przestępstw 170,6%.
Do najczęściej popełnianych czynów karalnych jakich dopuścili się nieletni w Koninie należą:


kradzież z włamaniem – 47



uszczerbek na zdrowiu – 24

W ww. kategoriach nastąpił spadek ilości zdarzeń, których dynamika wynosi odpowiednio
88,7%(kradzież z włamaniem) i 55,8%(uszczerbek na zdrowiu).
a) charakterystyka ogólna
W 2018 r. osoby nieletnie na terenie Konina i powiatu konińskiego popełniły łącznie 129
czynów karalnych, co w stosunku do 138 odnotowanych w 2017 r. stanowi spadek o 9 zdarzeń.
Dynamika o wyniosła 93,5%.
Zwiększeniu uległa liczba nieletnich sprawców czynów karalnych z 37 w 2017 r.
do 53 w 2018 roku .
Ogólna liczba czynów karalnych na terenie działania KMP Konin:
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Miasto Konin
W 2018 r. w Koninie odnotowano 102 przestępstwa z czynami nieletnich oraz zatrzymano
29 nieletnich sprawców. W 2017 r. przestępstw stwierdzonych z czynami nieletnich było 112,
natomiast nieletnich sprawców 17.
W 2018 r., dynamika w zakresie ilości przestępstw nieletnich ukształtowała się na poziomie
91,1%, w kategorii nieletnich sprawców przestępstw 170,6%.
Do najczęściej popełnianych czynów karalnych jakich dopuścili się nieletni w Koninie należą:


kradzież z włamaniem – 47



uszczerbek na zdrowiu – 24

W ww. kategoriach nastąpił spadek ilości zdarzeń, których dynamika wynosi odpowiednio
88,7%(kradzież z włamaniem) i 55,8%(uszczerbek na zdrowiu).

VI.

Wykroczenia
a) Ogólna liczba ujawnionych wykroczeń przez policjantów na terenie działania
KMP Konin
W 2018 r. policjanci KMP w Koninie oraz podległych jednostek terenowych ujawnili

łącznie 34062 wykroczenia. W porównaniu do roku ubiegłego jest to spadek o 2285 wykroczeń.
Policjanci ruchu drogowego ujawnili 20287 wykroczeń, natomiast 6721 wykroczeń pochodziło
od funkcjonariuszy służby patrolowej i prewencyjnej.

liczba wykroczeń

2018

2017

wzrost/spadek

dynamika

34062

36347

-2285

93,7%

Miasto Konin
Liczba wykroczeń ujawnionych przez policjantów KMP Konin (Wydział Patrolowo-Interwencyjny
i Prewencji) w Koninie:
liczba wykroczeń

2018

2017

wzrost/spadek

dynamika

6721

7947

-1226

84,6%

17

VII.

Liczba policjantów skierowanych do służby patrolowej i prewencyjnej
a) Dane ogólne
Analizując stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komendy Miejskiej Policji

nie sposób pominąć danych dotyczących liczby policjantów skierowanych bezpośrednio do służby
zewnętrznej, gdyż jest ona jednym z najbardziej istotnych czynników mających przełożenie na wskazane
w analizie elementy.
Liczba służb policjantów patrolowych, dzielnicowych i służb prewencyjnych w Koninie i powiecie
konińskim:

Jednostka

2018

2017

różnica

dynamika

KMP Konin

23851

25575

-1506

93,3%

Miasto Konin
Liczba służb policjantów patrolowych, dzielnicowych i służb prewencyjnych na terenie Konina:

Jednostka

2018

2017

różnica

dynamika

KMP Konin

11191

13237

-2046

84,5%

VIII. Zestawienie przypadków utonięć
Na terenie działania KMP w Koninie znajdują się 22 jeziora i zbiorniki wodne
w tym 4 jeziora znajdujące się na terenie chronionym Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
W 2018 r. w Koninie i powiecie konińskim podczas rekreacji i wypoczynku były 2 przypadki
utonięć.
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powiat miejscowość Rodzaj zbiornika
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31
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Na terenie województwa wielkopolskiego zanotowano łącznie 27 przypadków utonięć.

IX.

Zdarzenia i przestępczość drogowa
W 2018 roku na drogach Konina i powiatu konińskiego zaistniało łącznie 151 wypadków

drogowych oraz 2353 kolizji drogowych. W wypadkach 11 osób poniosło śmierć, a 182 zostało
rannych. Pomimo mniejszej ilości osób zabitych w wypadkach drogowych, zwiększyła się liczba
zdarzeń, w których były osoby zabite i ranne w porównaniu do roku 2017. Z uwagi na zwiększającą
się ilość wypadków i kolizji drogowych, nadal należy prowadzić wzmożone działania prewencyjne,
mające na celu wyeliminowanie niewłaściwych zachowań uczestników ruchu drogowego, które
skutkują powstawaniem najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń drogowych. Jedną z głównych
przyczyn wypadków i kolizji drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, w związku z czym należy prowadzić wzmożone
kontrole prędkości z maksymalnym wykorzystaniem sprzętu do pomiaru prędkości tj. radarów,
jak i pojazdów wyposażonych w video rejestrator. Należy również położyć nacisk
na represjonowanie wykroczeń w relacji kierujący-pieszy, z uwagi na nadal wysoką liczbę tego typu
zdarzeń, do których dochodzi na przejściach dla pieszych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA
Liczba wypadków

2016

2017

2018

Od początku roku

115

97

151

Liczba kolizji

2016

2017

2018

Od początku roku

2160

2355

2353

Ilość osób rannych

2016

2017

2018

Od początku roku

146

110

182

drogowych

drogowych

19

Wypadki

Ogółem

Rok 2015

125

Rok 2016

115

Rok 2017

97

Rok 2018

151

Miasto

Powiat
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(50 % ogółu wypadków)

40

57

(41 % ogółu wypadków)

(59 % ogółu wypadków)

62

89

(41 % ogółu wypadków)

(59 % ogółu wypadków)

Ilość osób zabitych

2016

2017

2018

Od początku roku

12

20

11

GŁÓWNE PRZYCZYNY ZDARZEŃ DROGOWYCH Z WINY KIERUJĄCYCH:

Zachowanie kierowcy
Nieudzielenie

Wypadki

pierwszeństwa 49

Zabici

Ranni

Kolizje

3

62

406

0

1

183

0

17

12

1

21

242

0

15

386

1

70

50

przejazdu
Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu
Nieustąpienie

1

pierwszeństwa 16

pieszemu na przejściu dla pieszych
Niedostosowanie

prędkości

do 15

warunków ruchu
Niezachowanie

bezp.

odległości 9

między pojazdami
Nieprawidłowe wyprzedzanie

7

GŁÓWNE PRZYCZYNY ZDARZEŃ DROGOWYCH Z WINY PIESZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU:

Zachowanie pieszego

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

Nieostrożne wejście na jezdnię przed

2

1

1

3

jadącym pojazdem
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MIEJSCA ZAGROŻONE:
- droga K-25 – 23 wypadki, 1 osoba zabita, 29 osób rannych, 325 kolizji,
- droga W-266 – 10 wypadków, 2 osoby zabite, 8 osób rannych, 108 kolizji,
- droga W-264 – 5 wypadków, 1 osoba zabita, 7 osób rannych, 158 kolizji,
- droga K-92 – 22 wypadki, 4 osoby zabite, 25 osób rannych, 232 kolizje,
- Konin, ul. Przemysłowa – 11 wypadków, 13 osób rannych, 148 kolizji.

ROZKŁAD TYGODNIOWY ZDARZEŃ DROGOWYCH
Dzień tygodnia

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

Poniedziałek

25

1

30

345

Wtorek

23

4

24

370

Środa

28

2

29

343

Czwartek

20

4

18

364

Piątek

22

0

30

417

Sobota

19

0

27

297

Niedziela

14

0

24

217

Największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi występuje w n/w dniach tygodnia:
- wtorek – 393 zdarzenia,
- piątek – 439 zdarzeń.
Najtragiczniejszymi dniami były: wtorek i czwartek, gdzie w 43 wypadkach zginęło aż 8 osób.
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ROZKŁAD GODZINOWY ZDARZEŃ DROGOWYCH

Godziny

Wypadki Zabici Ranni Kolizje

06.00 – 14.00 53

2

63

1026

06.00 – 07.00 4

0

5

62

07.00 – 08.00 6

0

8

91

08.00 – 09.00 4

0

4

100

09.00 – 10.00 3

0

3

127

10.00 – 11.00 8

1

10

141

11.00 – 12.00 13

1

15

189

12.00 – 13.00 8

0

8

160

13.00 – 14.00 7

0

10

156

14.00 – 22.00 87

6

106

1124

14.00 – 15.00 24

2

32

170

15.00 – 16.00 13

0

13

226

16.00 – 17.00 10

2

11

180

17.00 – 18.00 14

1

18

168

18.00 – 19.00 7

0

12

122

19.00 – 20.00 13

0

14

110

20.00 – 21.00 1

0

1

76

21.00 – 22.00 5

1

5

72

22.00 – 06.00 11

3

13

203

22.00 – 23.00 3

0

3

58

23.00 – 24.00 0

0

0

42

00.00 – 01.00 1

0

1

31

01.00 – 02.00 0

0

0

14

02.00 – 03.00 3

2

4

12

03.00 – 04.00 0

0

0

10

04.00 – 05.00 1

1

0

13

05.00 – 06.00 3

0

5

23

Powyższa tabela wskazuje, że największe zagrożenie występuje głównie na II zmianie służb.
Najniebezpieczniejszy przedział czasowy to: 11.00 – 17.00 – 75 wypadków, 5 zabitych, 89 rannych,
1081 kolizji.
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ROZKŁAD TYGODNIOWY ZDARZEŃ DROGOWYCH

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

Poniedziałek

13

1

17

150

Wtorek

14

4

14

173

Środa

12

1

12

151

Czwartek

12

4

9

168

Piątek

14

0

21

192

Sobota

11

0

18

170

Niedziela

13

0

23

127

Największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi występuje w nw. dniach tygodnia:
- piątek – 206 zdarzeń,
- wtorek – 187 zdarzeń,
Najtragiczniejszym dniami były: wtorek i czwartek, gdzie w 26 wypadkach zginęło aż 8 osób.
ROZKŁAD GODZINOWY ZDARZEŃ DROGOWYCH

Godziny

Wypadki Zabici Ranni Kolizje

06.00 – 14.00

32

2

39

474

06.00 – 07.00

2

0

3

39

07.00 – 08.00

3

0

4

41

08.00 – 09.00

1

0

1

53

09.00 – 10.00

2

0

2

55

10.00 – 11.00

5

1

6

61

11.00 – 12.00

8

1

9

83

12.00 – 13.00

7

0

7

71

13.00 – 14.00

4

0

7

71

14.00 – 22.00

48

5

64

522

14.00 – 15.00

17

2

25

80

15.00 – 16.00

5

0

5

87

16.00 – 17.00

7

2

8

73

17.00 – 18.00

7

0

12

78

23

18.00 – 19.00

4

0

7

53

19.00 – 20.00

7

0

7

63

20.00 – 21.00

0

0

0

38

21.00 – 22.00

1

1

0

46

22.00 – 06.00

9

3

11

135

22.00 – 23.00

2

0

2

39

23.00 – 24.00

0

0

0

24

00.00 – 01.00

1

0

1

19

01.00 – 02.00

0

0

0

10

02.00 – 03.00

3

2

4

10

03.00 – 04.00

0

0

0

8

04.00 – 05.00

1

1

0

10

05.00 – 06.00

2

0

4

15

Powyższa tabela wskazuje, że największe zagrożenie występuje głównie na I i II zmianie służb.
Najniebezpieczniejszy przedział czasowy to: 11.00 – 18.00 – 55 wypadków, 5 zabitych,
73 rannych, 543 kolizje.

Miasto Konin

a) ogólna liczba zdarzeń drogowych na terenie miasta Konina

ROK

WYPADKI

ZABICI

RANNI

KOLIZJE

2017 rok

41

4

51

1231

2018 rok

62

1

68

1222

24

b) główne przyczyny zdarzeń drogowych z winy kierujących
Zachowanie kierowcy

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

20

1

20

254

1

0

1

153

3

0

3

5

0

7

278

0

0

0

57

3

0

3

117

14

0

15

11

Nieudzielenie pierwszeństwa
przejazdu
Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu
Niedostosowanie prędkości do
warunków ruchu

87

Niezachowanie bezpiecznej odległości
między pojazdami
Nieprawidłowe skręcanie
Nieprawidłowe cofanie
Nieudzielenie pierwszeństwa
pieszemu na przejściu dla pieszych

d) niebezpieczne drogi i ulice

Droga krajowa 92
2018
Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

Powiat- ogółem

22

4

25

232

Konin

10

0

14

189

3

0

5

116

2

0

4

48

Konin – ul.
Poznańska
Konin – ul.
Warszawska

Najczęstsze przyczyny zdarzeń na K92 – m. Konin
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu: 2 wypadki, 2 osoby ranne, 36 kolizji,
- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami: 2wypadki, 4 osoby ranne, 46 kolizji,
- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu: 41 kolizji

25

Droga krajowa 25
2018
Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

Powiat- ogółem

23

1

29

325

Konin

11

0

13

207

0

0

0

7

11

0

13

148

1

0

1

49

Konin – ul.
Ślesińska
Konin – ul.
Przemysłowa
Konin, Trasa
Bursztynowa

Najczęstsze przyczyny zdarzeń na K25 – m. Konin
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu: 16 kolizji,
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu: 3 wypadki, 4 osoby ranne, 36 kolizji,
- niezachowanie bezp. odległości między pojazdami: 74 kolizje,
- nieprawidłowe zmiana pasa ruchu: 1 wypadek, 1 osoba ranna, 32 kolizje

Niebezpieczne ulice
Ulica

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

Aleje 1 Maja

4

0

4

43

ul. Przemysłowa

11

0

13

148

ul. Spółdzielców

5

0

5

64

ul. Kolska

2

0

2

38

ul. Dworcowa

3

0

4

16

ul. Poznańska

3

0

5

116

ROZKŁAD TYGODNIOWY ZDARZEŃ DROGOWYCH
Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

Poniedziałek

12

0

13

195

Wtorek

9

0

10

197

Środa

15

0

17

192

Czwartek

9

1

9

196

Piątek

8

0

9

225

Sobota

8

0

9

127

Niedziela

1

0

1

90

26

Największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi występuje w n/w dniach tygodnia:
- środa – 207 zdarzeń,
- piątek – 233 zdarzenia.
Najniebezpieczniejszym dniem była środa, gdzie w 15 wypadkach rannych zostało 17 osób.
ROZKŁAD GODZINOWY ZDARZEŃ DROGOWYCH
Wypadki Zabici Ranni Kolizje
06.00 – 14.00 21

0

24

552

06.00 – 07.00 2

0

2

23

07.00 – 08.00 3

0

4

50

08.00 – 09.00 3

0

3

47

09.00 – 10.00 1

0

1

72

10.00 – 11.00

3

0

4

80

11.00 – 12.00

5

0

6

106

12.00 – 13.00 1

0

1

89

13.00 – 14.00 3

0

3

85

14.00 – 22.00 39

1

42

602

14.00 – 15.00 7

0

7

90

15.00 – 16.00 8

0

8

139

16.00 – 17.00 3

0

3

107

17.00 – 18.00 7

1

6

90

18.00 – 19.00 3

0

5

65

19.00 – 20.00 6

0

7

47

20.00 – 21.00 1

0

1

38

21.00 – 22.00 4

0

5

26

22.00 – 06.00 2

0

2

68

22.00 – 23.00 1

0

1

19

23.00 – 24.00 0

0

0

18

00.00 – 01.00 0

0

0

12

01.00 – 02.00 0

0

0

4

02.00 – 03.00 0

0

0

2

03.00 – 04.00 0

0

0

2

04.00 – 05.00 0

0

0

3

05.00 – 06.00 1

0

1

8
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Powyższa tabela wskazuje, że największe zagrożenie występuje głównie na I i II zmianie służb.
Najniebezpieczniejszy przedział czasowy to: 11.00 – 18.00 – 34 wypadki, 1 osoba zabita, 34 ranne,
696 kolizji.

OFIARY
W wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęło: 2 pasażerów samochodu osobowego,
3 pieszych uczestników ruchu, 3 kierujących samochodem osobowym, 1 kierujący motocyklem,
2 kierujących motorowerem.
SPRAWCY
W 2018 roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 1653 zdarzenia, kierujący
samochodami ciężarowymi spowodowali 127 zdarzeń, kierujący rowerami spowodowali
22 zdarzenia, piesi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 13 zdarzeń drogowych. Nietrzeźwi
kierujący spowodowali 45 zdarzeń drogowych.

X.

Wybrane

działania

prewencyjne

i

profilaktyczne

w

obszarze

bezpieczeństwa realizowane przez funkcjonariuszy KMP Konin w 2018 r.
BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zarazem zapobiegania przestępczości
należy do jednych z głównych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Niewątpliwie wśród
podmiotów odpowiedzialnych za osiągniecie naczelnego celu, jakim jest najwyższy poziom
poczucia bezpieczeństwa obywateli jest Policja. Obecnie jej dążenie do poprawy skuteczności
wszelkich działań przyczyniło się do ciągłego poszukiwania nowych metod i form działań na rzecz
podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym powiększaniu się kręgu partnerów.
Jednakże należy zaznaczyć, iż fundamentalnym partnerem Policji w tym obszarze są lokalne
władze samorządowe wyposażone w liczne kompetencje w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.
W roku 2018 realizowano autorski program Komendy Miejskiej Policji w Koninie „Razem
dla bezpieczeństwa|” podpisany w ramach porozumienia z samorządami terytorialnymi powiatu
konińskiego w roku 2017, którego celem było dotarcie do jak największej liczby obywateli,
podniesienie poziomu świadomości, propagowanie i promocja nowej formuły służby dzielnicowych
w

ramach

rządowego

programu

„Dzielnicowy

bliżej

nas”,

zacieśnienie

współpracy

ze społecznością lokalną, budowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy, poszerzenie wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa oraz budowanie systemu komunikacji dzielnicowego z mieszkańcami
powiatu konińskiego. Dzięki narzędziom policyjnym takim jak: „Krajowa Mapa Zagrożeń
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Bezpieczeństwa”, „Moja Komenda” oraz „Dzielnicowy Bliżej Nas” i wnikliwej analizie
zgłaszanych problemów przez społeczeństwo były one w sukcesywny sposób eliminowane
przyczyniając się do poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. W roku 2018
przeprowadzono 126 spotkań z mieszkańcami powiatu konińskiego gdzie edukowano w zakresie
bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania promując narzędzia policyjne
takie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda.
BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w ramach działań na rzecz osób starszych w roku
2018 przeprowadzili blisko 2700 spotkań z osobami powyżej 65 roku życia z Konina i powiatu
konińskiego podczas których nie tylko ostrzegali o metodach działania sprawców na szkodę osób
starszych ale również udzielali wskazówek jak podnieść poczucie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym i być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Na potrzeby Komendy Miejskiej
Policji zostały stworzone naklejki „Uważaj to może być złodziej”, które były rozdawane podczas
spotkań
w

z

seniorami.

widocznym

miejscu

Naklejki
dzięki

te

którym

można
osoby

przykleić

starsze

zanim

na
otworzą

drzwiach
drzwi

do swoich mieszkań mogą zastanowić się czy to akurat nie jest to złodziej i oszust. Ponadto nadal
rozdawane były poradniki, ulotki informacyjne „ Seniorze nie daj się oszukać”, odblaski oraz
zakupione

jako

mały

upominek

dla

seniorów

pojemniczek

na

tabletki.

W miarę możliwości wyświetlano również autorskie filmy profilaktyczne prezentujące sposoby
działania oszustów na osobach starszych. Podczas VI Biegu Służb Mundurowych rozdawane były
również „Karty Życia” do której każda osoba starsza może wpisać dane dotyczące swoich chorób
oraz sposobu podawania leków jak również innych niezbędnych informacji potrzebnych w razie
konieczności udzielenia w/w osobie pomocy. Z osobami starszymi przeprowadzono w 2018 roku
również prelekcję dotyczącą samoobrony czyli prawidłowego zachowania się podczas ataku
napastnika. Ponadto na terenie miasta Konina nadal funkcjonuje System Ostrzegania Seniorów
stworzony przy współpracy z Urzędem Miasta Konina i mający na celu ostrzeganie osób
zalogowanych w systemie, w sytuacji powzięcia informacji przez Dyżurnego Komendy Miejskiej
Policji w Koninie o zaistniałym zdarzeniu na szkodę osoby starszej. Dnia 26.09.2018 roku w Auli
im. sierż. Zdzisława Karczewskiego Komendy Miejskiej Policji w Koninie przeprowadzono Debatę
Społeczną pn. „Bezpieczeństwo Seniorów”. Celem debaty było przede wszystkim upowszechnienie
i wymiana informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem w zakresie problematyki przestępstw
na szkodę osób starszych, zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną, budowanie
pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy Policji wśród społeczeństwa, poszerzanie wiedzy z zakresu
29

bezpieczeństwa osób starszych oraz realizacja przedsięwzięć, które pozwolą efektywnie zapobiegać
pojawianiu się negatywnych zjawisk dotykających tę grupę społeczną. Obszarami tematycznymi
debaty było omówienie narzędzia jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikacji
„Moja Komenda” oraz omówienie koncepcji pracy dzielnicowych według programu „Dzielnicowy
bliżej nas”. Podczas debaty przedstawiono analizę popełnionych przestępstw i oszustw na szkodę
osób starszych w stosunku do lat ubiegłych, zaprezentowano filmy prewencyjne autorstwa
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie obrazujące wybrane sposoby działania
sprawców jak również przedstawiono działania profilaktyczne realizowane na terenie działania
Komendy Miejskiej Policji w Koninie na rzecz seniorów.
PRZECIWDZIAŁANIE

PRZESTĘPCZOŚCI

NA

TERENACH

RODZINNYCH

OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH
Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie funkcjonuje 14 Rodzinnych
Ogrodów Działkowych z czego 11 znajduje się na terenie miasta Konina a 3 działają na terenie
powiatu konińskiego. W analizowanym okresie realizując program „Razem Bezpieczniej”
dzielnicowi przeprowadzili szereg spotkań z przedstawicielami zarządów ogrodów działkowych
w celu omówienia występujących problemów związanych z korzystaniem z działek oraz ustalenia
miejsc przebywania osób bezdomnych, w szczególności przed okresem jesienno-zimowym,
kontrolowania tych miejsc i informowanie osób, gdzie mogą zwrócić się o pomoc. Spotkania
poświęcone były edukowaniu działkowców pod kątem prawidłowego zabezpieczenia obiektów,
mienia i sposobu postępowania w przypadku ujęcia sprawcy. Omówiono między innymi propozycje
współpracy celem poprawy poczucia bezpieczeństwa na terenach ogrodów. W analizowanym
okresie przeprowadzono 130 spotkań. Odnotowano spadek przestępczości na terenach Rodzinnych
Ogrodów Działkowych.
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DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA SEZONU LETNIEGO 2018 ROK
Analiza tonięć i utonięć na wodach miasta Konina i powiatu konińskiego wraz z prognozą
występujących zagrożeń

W analizowanym okresie sezonu letniego na terenie działania KMP w Koninie odnotowano
3 przypadki utonięć i 1 tonięcie.
1. Jezioro Licheńskie dnia 10.06.2018 roku godz. 17.00. W miejscowości Licheń Stary na kanale
wypływowym pomiędzy jeziorami Gosławskim a Licheńskim z niewyjaśnionych przyczyn
utonął. Mężczyzna zażywała przed wejściem do wody alkohol.
2. Dnia 19.06.2018 roku ok. godz.12.30 w miejscowości Marcjanki gm. Sompolno.
Mężczyzna lat 51 zaniepokojony długą nieobecnością brata, który wyszedł nakarmić ryby
w stawie przy posesji ujawnił w wodzie jego ciało bez oznak życia. Po przeprowadzonej akcji
reanimacyjnej przez załogę pogotowia ratunkowego przywrócono akcję serca. Mężczyzna
w stanie krytycznym przetransportowany na Odział Intensywnej Opieki Medycznej w Koninie.

3. Z dnia 31.07.2018 roku godz. 14.00 do dnia 01.08.2018 roku 21.30 Konin ul. Osada, staw
na terenach zielonych przy wale rzeki Warta wyłowiono zwłoki zaginionego mężczyzny. Denat
znaleziony przez siostrzeńca.
Charakterystyka ogólna
Na terenie działania KMP w Koninie znajdują się 22 jeziora i zbiorniki wodne w tym 4 jeziora
znajdujące się na terenie chronionym Powidzkiego Parku Krajobrazowego z tego też względu
na zbiornikach tych obowiązuje „strefa ciszy” - zakaz pływania na sprzęcie wodnym napędzanym
silnikami.
Największe natężenie ludności w związku z wypoczynkiem letnim odbywa się:


na terenie ośrodków położonych nad jeziorami przylegającymi bezpośrednio do granic
miasta Konin, gdzie w trakcie sezonu ruch mieszkańców oraz ludności napływowej
zwłaszcza w weekendy jest bardzo duży. Zaplecze techniczne, baza noclegowa, strzeżone
kąpieliska i wyposażenie tych ośrodków stwarzają warunki do wypoczynku zarówno
31

na plaży jak i korzystania ze sprzętu pływającego. Na ośrodkach tych organizowane
są otwarte imprezy rozrywkowe oraz dyskoteki co dodatkowo przyciąga turystów.


w ośrodkach wypoczynkowych i terenach rekreacyjno – wypoczynkowych na terenie
Komisariatu Policji w Ślesinie. Natężenie ludności na tym terenie jest bardzo duże. Wzdłuż
Kanału Warta – Gopło w Ślesinie, zarówno na prawym jak i lewym brzegu
umiejscowionych jest kilkanaście ośrodków wczasowych. Na terenie gminy Ślesin znajduje
się około 498 domków letniskowych. Na terenie miasta i gminy nie ma kąpielisk,
funkcjonują jedynie 3 miejsca wyznaczone do kąpieli , bulwar, park miejski, plac zabaw
i skatepark. W okresie letnim na terenie Ślesina przebywa szacowana liczba 20 000
turystów. Na terenie Licheń Stary w okresie letnim przybywa około 600 000 osób. 800 tys.
pielgrzymów w skali całego roku przybywa do Lichenia. Weekendowo w okresie letnim na
terenie Ślesina przebywa 15 000 osób. Na Jeziorze Licheńskim obowiązuje strefa ciszy
i ruch jednostek pływających jest zabroniony, ale ciepłe wody zrzutowe z kanału elektrowni
Konin zachęcają do wypoczynku, szczególnie w weekendy. W analizowanym okresie ruch
jednostek

pływających

na

jeziorach

był

wzmożony.

Każdego

roku

obserwuje

się zwiększoną liczbę jednostek pływających ze względu na dobre warunki szczególnie
do uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych. Na terenie ośrodek Marina w Ślesinie
znajduje się Przystań Żeglarska, gdzie stacjonuje na stałe około 60 jednostek pływających.
W okresie od maja do sierpnia ruch jednostek pływających jest bardzo duży. W okresie
kiedy odbywają się imprezy masowe i festyny obserwuje się duży napływ jednostek
pływających z Konina oraz Kruszwicy w województwie kujawsko- pomorskim.
Komisariat Policji w Kleczewie na podległym terenie posiada 5 jezior:


Wilczyńskie : położone przy miejscowościach Wilczyn, Mrówki, Święte, Zygmuntowo,
Cegielnia



Kownackie: położone przy miejscowościach Kownaty, Mrówki, Mlecze gm. Orchowo, Gaj
gm.Jeziora Wielkie,



Suszewskie : położone przy miejscowościach Święte, Suszewo i Linówiec gm. Orchowo,



Budzisławskie : położone przy miejscowościach Grabce, Tręby, Adamowo, Anastazewo
i Szydłówiec gm. Orchowo,



Koziegłowskie : położone w całości na terenie powiatu słupeckiego z linią brzegową
na terenie miejscowości Koziegłowy gm. Kleczew oraz zbiornik rekreacyjny „Malta”.

Na terenie gm. Kleczew i Wilczyn jezior jest około 1000 działek letniskowych na których znajdują
się domki letniskowe murowane, drewniane oraz wszelkiego rodzaju wagony, przyczepy
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campingowe stacjonarne i te przyciągane za samochodami na czas pobytu na działce. Na terenach
wodnych i przywodnych w ciągu całego roku przebywa rotacyjnie około 12 000 osób z czego
w samym sezonie letnim około 9000 osób. Największa liczba ludności napływowej w sezonie
letnim przypada na weekendy. Jest to około 2000 – 3000 osób. Na terenie Jeziora Wilczyńskiego
są wyznaczone 2 miejsca do kąpieli na terenie GOSiR W Wilczynie i OW Maślak w Mrówkach
( prywatne) i na terenie OSiR w Trębach Starych nad Jeziorem Budzisławskim.
Sternicy nowych jednostek pływających tj. skuterów wodnych i jachtów motorowych
niejednokrotnie popełniają różnego rodzaju wykroczenia z Ustawy o Żegludze Śródlądowej.
Nie stosują się do znaków dotyczących zakazu wytwarzania fali i rozwijania dużej prędkości oraz
nie posiadają odpowiednich uprawnień do kierowania tymi jednostkami.
Działania profilaktyczno - prewencyjne przeprowadzone przez Komendę Miejską Policji
w Koninie
1) Przed rozpoczęciem sezonu letniego funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie brali
udział w spotkaniach z służbami oraz samorządami lokalnymi jak również instytucjami
statutowo odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na obszarach wodnych. Podczas spotkań
analizując rok ubiegły podjęto dyskusję na temat zapewnienia bezpieczeństwa na wodzie
i terenach przywodnych.
2) Funkcjonariusze Wydziału Prewencji przeprowadzili również szereg działań profilaktycznoedukacyjnych pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Celem działań było promowanie bezpiecznego
zachowania podczas wakacji oraz rozwagi i ostrożności w ruchu drogowym, jak również
na wodzie. Działania te przeznaczone były dla dzieci w wieku szkolnym i często
przeprowadzone były przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego
i Państwową Strażą Pożarną w Koninie.
Działania te zostały przeprowadzone podczas wszystkich pikników rodzinnych i festynów. Podczas
działań rozdawano ulotki informacyjne pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, odblaski
oraz „Mini poradniki pieszego” sporządzone na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
Ponadto w okresie letnim przeprowadzono pogadanki edukacyjno - profilaktyczne pn. „Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą” w szkołach podstawowych na terenie miasta i powiatu konińskiego
oraz podczas kontroli miejsc przebywania dzieci i młodzieży na wypoczynku letnim
wraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz Sanepidem.

33

W trakcie trwania sezonu letniego funkcjonariusze Wydziału Prewencji brali również czynny udział
w pogadankach podczas regat organizowanych przez Klub Żeglarski „Energetyk”. Przed
rozpoczęciem regat przypomniano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa oraz rozdano ulotki
informacyjne.
Ponadto mając na celu przeciwdziałanie utonięciom jak również innym negatywnym zjawiskom
w sezonie wypoczynkowym 2018 podjęto następujące działania:
1. Planowano służbę patrolową i obchodową na terenach przywodnych mając na względzie
wyznaczone kąpieliska, dzikie plaże, miejsca w których osoby korzystają z kąpieli
wodnych, tereny przy ośrodkach rekreacyjno - wypoczynkowych oraz kontrolowano
trzeźwość zarówno wypoczywających jak i osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
2. Kierowano stermotorzystów do zabezpieczania akwenów wodnych. Dyslokację służb
na wodach i terenach przywodnych opierano o bieżące informacje o stanie bezpieczeństwa
na wodach i terenach przywodnych oraz o informację o planowanych imprezach
i uroczystościach.
3. Dokonywano rozpoznania lokalizacji miejsc zbiorowego wypoczynku – ośrodków
wypoczynkowych, obozów, kolonii – celem objęcia nadzorem w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku.
4. Kontynuowano
przez

współpracę

„zarządzających

m.in.

obszarami

z

samorządami

w

wodnymi” nałożonych

zakresie
przepisami

respektowania
obowiązków

w obszarze bezpieczeństwa na wodzie i obszarach wodnych.
5. Uczestniczono w spotkaniach z wypoczywającymi dziećmi i młodzieżą w celu
przekazywania wiedzy na temat unikania niebezpieczeństw i radzenia sobie w sytuacjach
trudnych i niebezpiecznych, bezpiecznego poruszaniu się po drogach.
6. W okresie sezonu letniego pełniona była służba na wodzie i terenach przywodnych
podległych komisariatowi KP Kleczew.
7. Prowadzono rozpoznanie środowisk zagrożonych prostytucją, , handlem ludźmi między
innymi poprzez prowadzenie działań kontrolnych i operacyjnych parkingów, zajazdów,
stacji benzynowych, dróg, dworców PKS i PKP, salonów gier.
8. Prowadzono działania zmierzające do ujawniania przypadków żebractwa i nierządu wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscach wypoczynku i przy najczęściej uczęszczanych
miejscach i szlakach komunikacyjnych.
9. Prowadzono rozpoznanie pod kątem ujawniania miejsc dystrybucji narkotyków i osób
zajmujących się rozprowadzaniem środków narkotycznych.
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10. Kontrolowano miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem
przestrzegania przepisów w zakresie sprzedaży i podawania alkoholu osobom małoletnim
i jego spożywanie w miejscach publicznych.
11. Kontrolowano przewozy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży pod kątem
przestrzegania ustawy prawo o ruchu drogowym, w zakresie stanu technicznego pojazdów,
stanu trzeźwości kierowców oraz udzielania pomocy organizatorom wyjazdów w zakresie
przeglądów autobusów.
12. Kontrolowano stan trzeźwości kierujących.
13. Kontrolowano właściwy sposób przewożenia dzieci.
14. Zwracano uwagę na dzieci oraz zwierzęta pozostawione w samochodach.
Ocena prawidłowości dotychczasowego rozmieszczenia sił i środków oraz ich efektywności.
Własne rozpoznanie w zakresie:
 miejsc przeznaczonych do letniego wypoczynku,
 organizowanych imprez masowych i rozrywkowych,
 niestrzeżonych „dzikich kąpielisk”,
 szacunkowej ilości osób wypoczywających w tych miejscach,
 współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi,
 kierownikami ośrodków wypoczynkowych,
 bieżąca analiza zdarzeń na terenach wodnych i przywodnych pozwoliła na adekwatną
do zagrożeń dyslokację sił i środków.
Zadania w zakresie przeciwdziałania zdarzeniom na obszarach wodnych i przywodnych
wykonywali zarówno policjanci patrolowi jak i dzielnicowi oraz funkcjonariusze Zespołu
ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Właściwe zadaniowanie do służby policjantów
poszczególnych ogniw w przedmiotowym zakresie, odpowiednia dyslokacja co do dni tygodnia
i miejsc zagrożonych przyniosły efekty m.in. w postaci:
 ujawniania osób nietrzeźwych kierującymi jednostkami pływającymi oraz pojazdami
mechanicznymi,
 ujawnianie osób, które niewłaściwie użytkując sprzęt pływający stwarzały zagrożenie
dla korzystających z kąpieli i jednostek pływających,
 braku zdarzeń tragicznych w skutkach wśród dzieci i młodzieży przebywającej
na zorganizowanych formach wypoczynku.
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Prognozy zagrożenia na wodach i terenach przywodnych wraz z wnioskami i zaleceniami.
Analizując przebieg sezonu letniego należy stwierdzić, iż zwiększa się zagrożenie stwarzane
przez kierujących jednostkami pływającymi. Co roku zwiększa się liczba sterników,
którzy nie posiadają uprawnień do kierowania albo są niedostatecznie przeszkoleni z zakresu
przepisów żeglugowych. Zwiększa się również liczba osób posiadających skutery wodne i szybkie
jachty motorowe. Ich posiadacze niejednokrotnie zagrażają bezpieczeństwu innym użytkownikom
sprzętu pływającego oraz plażowiczom. Poddając analizie zdarzenia o charakterze przestępczym
w kategorii kradzieże należy rozważyć wzmocnienie służb patrolowych operacyjnych na III
zmianie na terenach rekreacyjno - wypoczynkowych. Podobnie jak w latach ubiegłych w sezonie
letnim 2019 na terenie gminy Ślesin odbywać się będą imprezy masowe – „Dni Ślesina”, odpust
w Licheniu Starym. Wymienione imprezy czy uroczystości kościelne odbywają się na terenach
przywodnych i każdorazowo generują duży napływ ludności, co stwarza szereg zagrożeń zarówno
dla bezpieczeństwa osób jak również mienia. Znaczącym elementem dla bezpieczeństwa osób
przebywających nad akwenami wodnymi są warunki atmosferyczne panujące w okresie letnim.
Ponadto mając na celu przeciwdziałanie utonięciom jak również innym negatywnym zjawiskom
w sezonie wypoczynkowym 2019 roku należy:
1. pełnić służbę na terenach wodnych i przywodnych podległych komisariatowi KP Kleczew,
KP Ślesin
2. kontrolować miejsca wypoczynku i kąpieli w miejscach nie objętych nadzorem ratowników
WOPR

oraz

kontrolować

trzeźwość

zarówno

wypoczywających

jak

i

osób

odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo,
3. prowadzić działania profilaktyczno – prewencyjne wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych
na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą ze szczególnym uwzględnieniem kąpieli
po spożyciu alkoholu, samotnie lub w nieznanych miejscach,
4. nasilić kontrole linii brzegowej akwenów wodnych nie objętych służbą łodzi motorowych
przez kierowanie patroli z bieżącej służby,
5. kontrolować spływy kajakowe na rzece Warcie pod kątem przestrzegania przepisów między
innymi Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o Żegludze Śródlądowej czy Ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ponadto
na każdym z wyżej wymienionych spotkań przeprowadzać prelekcję na temat
bezpieczeństwa oraz w uzasadnionych przypadkach sprawdzać osoby pod kątem stanu
trzeźwości,
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6. na bieżąco gromadzić dane na temat miejsc wypoczynku i biwakowania na terenach
przywodnych, ilości osób i dokonywać analizy występujących zagrożeń - na tej podstawie
opracowywać dyslokacje służby na wodzie i terenach przywodnych,
7. wystąpić do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu o wsparcie siłami policyjnymi
dla zabezpieczenia imprez masowych na terenie gminy Ślesin, które generują duży napływ
ludności,
8. organizować wspólne służby z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
i porządek prawny na wodach i terenach przywodnych, tj. WOPR, Straż Pożarna,
Straż Rybacka, Straż Leśna,
9. kontynuować współprace m.in. z samorządami w zakresie respektowania przez
”zarządzających obszarami wodnymi” nałożonych przepisami obowiązków w obszarze
bezpieczeństwa na wodzie i obszarach wodnych.
OBSZAR BEZDOMNOŚCI
Mając na uwadze zjawisko

społeczne jakim

jest

bezdomność, jego diagnozę

oraz uwarunkowania społeczno – ekonomiczne miasta i mieszkańców Konina realizowany jest
program „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Mieszkańców Konina na lata 20152025 ”, przyjęty Uchwałą Nr 903 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2015 roku. Cele
programu realizowane są w trzech obszarach: profilaktycznym, osłonowym i aktywizującym.
Funkcjonariusze KMP Konin uczestniczyli w pracach nad wyżej wymienioną strategią.
Realizatorzy programu to: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Urząd Miejski w Koninie, Polski
Czerwony Krzyż, Straż Miejska w Koninie, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Miejska Policji
w Koninie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności w Koninie.
Zakładane efekty programu: ograniczenie zjawiska bezdomności, ograniczenie degradacji
biologicznej, społecznej i wtórnej patologizacji, zmniejszenie negatywnych zjawisk występujących
w obrębie grupy osób bezdomnych: uzależnienia, bezrobocie, przestępstwa, współpraca pomiędzy
instytucjami samorządowymi i podmiotami pozarządowymi, powrót części osób bezdomnych
do środowiska i pełnienie przez nich ról społecznie akceptowanych.
Biorąc pod uwagę lokalne potrzeby działania w przedmiotowym obszarze na rzecz osób
bezdomnych i wychodzenia z bezdomności na terenie działania KMP w Koninie funkcjonują 23
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podmioty udzielające pomocy w ramach własnych kompetencji i przy współpracy i innymi
instytucjami. Są to:
 Polski Czerwony Krzyż,
 Noclegownia i Schronisko dla bezdomnych,
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 Zespół Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej MOPR,
 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
 Zespół Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej PCPR,
 KMP w Koninie,
 14 gmin powiatu konińskiego.
Powiat koniński liczy ponad 126 tys. mieszkańców. Na terenie 14 gmin powiatu działają dwa
miejsca przeznaczone do przebywania osób bezdomnych. Jest to Gminny Schronisko
dla bezdomnych w Wilczynie i mieści on 6 miejsc noclegowych oraz Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Bezdomnym „Katarzynka” w miejscowości Synogać,

która mieści 30 miejsc

w schronisku oraz 12 miejsc w noclegowni. W Koninie są wyznaczone trzy miejsca do
przebywania osób bezdomnych. Jest to Dom Noclegowy i Schronisko w Koninie, Ogrzewalnia
oraz Akcja Humanitarna „ Życie” gdzie łącznie mogą przebywać 72 osoby na noc oraz wszystkie
osoby mogą korzystać z ogrzewalni w ciągu dnia. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji
w Koninie w okresie sprawozdawczym 2018 nie ujawnili żadnego przypadku żebractwa. Jednakże
na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa pojawiły się 4 zgłoszenia dotyczące zjawiska
żebractwa informacje (dane z dnia 20.12.2018 roku według KMZB).
Działania prewencyjne:


Nawiązano

współpracę

z

władzami

samorządowymi,

instytucjami

pomocniczymi

oraz organizacjami pozarządowymi celem aktualizacji danych miejsc udzielających pomocy
oraz schronienia, a także stworzenia plakatów informujących o danych teleadresowych
miejsc udzielających pomocy oraz schronienia osobom bezdomnym.


Podjęto działania mające na celu identyfikowanie osób w podeszłym

wieku,

które ze względu na niepełnosprawność oraz niedołężność są szczególnie narażone na skutki
działania zimy.


Podjęto kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne.
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Podczas odpraw do służby funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie
oraz podległych Komisariatów Policji zadaniowani byli w celu ujawniania osób
bezdomnych i kierowania ich do placówek udzielających pomocy.



Podjęto współpracę z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
i od dnia 31 października organizowane są wspólne patrole celem kontroli miejsc, w których
przebywać mogą osoby bezdomne.



Przeprowadzono działania mające na celu dotarcie do jak największej liczby osób
bezdomnych w celu przekazania ulotki z informacją o miejscach udzielania pomocy.



Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koninie w lokalnych mediach skierował
apel do mieszkańców by informowali Policję o każdym przypadku ujawnienia osoby
bezdomnej.



Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Komenda Miejskiej Policji w Koninie
opracowała apel do osób bezdomnych z informacją o miejscach udzielania pomocy
w formie plakatów umieszczonych w mieście oraz w formie ulotki rozdawanej podczas
działań.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
WIESZ KTO JEJ POTRZEBUJE
BO JEST BEZDOMNY, GŁODNY?
ZAWSZE MOŻEMY CI POMÓC


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Konin, ul. Przyjaźni 5
63 242-62-32
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Komenda Miejska Policji w Koninie
Ul. Przemysłowa 2
997 / 63 247-22-22



Straż Miejska, Konin
ul. Przemysłowa 2
986 / 63 242-39-86



Chrześcijańska Służba Charytatywna
Konin, ul. Z. Urbanowskiej 4
609-501-300



Polski Czerwony Krzyż,
Konin, ul. Staromorzysławska 1
63 243-60-77



Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych
Konin, ul. Ametystowa 1
63 244-52-95

DEBATY SPOŁECZNE
W 2018 roku na terenie Komendy Miejskiej Policji w Koninie odbyły się 2 debaty społeczne,
w tym:
a. Debata społeczna „Bezpieczne życie seniorów”
b. Debata społeczna „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
Zgłaszane zagadnienia przez mieszkańców/uczestników debat:


Podjęcie działań zmierzających do zapoznania mieszkańców z wizerunkami dzielnicowych



Podjęcie działań w celu realizacji spotkań przez dzielnicowych w mieszkaniach osób
starszych oraz w klubach seniora
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Podjęcie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa osób starszych w ruchu
drogowym



Zgłoszono uwagi co do głośności pojazdów jednośladowych i ewentualne podjęcie działań
mających na celu wyeliminowanie wyżej wymienionego problemu



Zgłoszono zapytania co do możliwości stworzenia większej ilości miejsc parkingowej
na terenie Konina.

Po przeprowadzeniu wszystkich debat opracowano harmonogram zadań do realizacji
wynikających z debat i wdrożono zadania do realizacji.

PRZEMOC W RODZINIE
Działania

w

obszarze

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie

realizowane

przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji wpisują się w Krajowy Program Przeciwdziałania
Przemocy na lata 2014 – 2020 oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy na terenie miasta Konina, Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020 oraz Gminne Programy
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Partnerami ww. programów są między innymi: Miejski
Ośrodek Pomocy w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rada Miasta, Rady Gminne,
członkowie

Zespołów

Interdyscyplinarnych,

funkcjonariusze

Komendy Miejskiej

Policji

w Koninie, kuratorzy Sądu Rejonowego w Koninie, organizacje pozarządowe.
W okresie sprawozdawczym funkcjonariusze Policji sporządzili 248 Niebieskich Kart,
z czego w przypadku 205 kart wszczęto procedurę. Na terenie miasta sporządzono 147 Niebieskich
Kart, na terenie wiejskim sporządzono 101 Niebieskich Kart. Dotkniętych przemocą w rodzinie
było 96 małoletnich oraz 218 kobiet; z czego 186 kobiet do 65 roku życia oraz 32y kobiet od 66
roku życia.
Funkcjonariusze doprowadzili 87 mężczyzn i 5 kobiet - sprawców przemocy do Policyjnych
Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do wytrzeźwienia. Ponadto funkcjonariusze Komendy
Miejskiej Policji w Koninie w trakcie prowadzonych interwencji dotyczących przemocy w rodzinie
zatrzymali 49 sprawców z art. 15 a Ustawy o Policji.
Osoby pokrzywdzone zaznaczyły w 211 przypadkach, że doświadczają przemocy psychicznej,
a 236 przemocy fizycznej.
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Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie w okresie sprawozdawczym z art. 207 kk.
wszczęli 81 postępowań, 25 zostało skierowanych do sądu z aktem oskarżenia, 70 odmów wszcząć.
Dzielnicowi oraz funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
w okresie sprawozdawczym brali udział w 218 posiedzeniach grup roboczych na terenie miasta
Konina oraz 98 na terenie gmin powiatu konińskiego.
W grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie, gdzie są małoletnie dzieci udział
brali pedagodzy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Dzieci z rodzin
dotkniętych przemocą w szkołach były obejmowane pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
w przypadkach trudnej sytuacji finansowej rodziny Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie zapewniał
dzieciom obiady w szkołach. Dla dorosłych doznających przemocy organizowane były grupy
wsparcia. Przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego na wniosek grup roboczych
kierowała wystąpienia do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorów
rodzinnych i prokuratury w celu podjęcia czynności w ramach kompetencji instytucji.
Działania:
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie realizując założenia Krajowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 w obszarze podnoszenia
kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania

BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W związku z realizacją zadań służby prewencyjnej w zakresie przeciwdziałania przestępstwom
skierowanych przeciwko placówkom bankowym, pocztowym, ajencjom i innym placówką
zajmujących się obsługą gotówkową podjęto i zrealizowano następujące zadania:
a. Dzielnicowi przeprowadzili szereg spotkań z przedstawicielami przedmiotowych placówek
informując między innymi o zagrożeniach, zwracając uwagę na zagrożenia zewnętrzne
i wewnętrzne, rolę ochrony oraz zabezpieczeń technicznych placówki,
b. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie podczas wykonywania obowiązków
służbowych docierali do właścicieli obiektów handlowych celem przekazania informacji
o właściwym zabezpieczeniu mienia,
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c. Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Koninie oficer prasowy umieszcza
artykuły, w których zawarte są informację dotyczące zmian przepisów oraz właściwego
zabezpieczenia mienia.

OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dzielnicowi z opiekunami obiektów należących do ochrony dziedzictwa narodowego
oraz z proboszczami przeprowadzili około 4 spotkania, podczas których zwracali uwagę
na właściwe zabezpieczenie techniczne kościołów, stosowanie środków technicznych, oświetlenia,
przechowywania cennych dóbr w sejfach, fotografowanie ich. Ponadto spotkania te dotyczyły
bezpieczeństwa księży oraz zabezpieczeń budynków plebanii.
Należy podkreślić, iż proboszczowie przywiązują coraz większą wagę do właściwego
zabezpieczenia technicznego kościołów, oświetlenia obiektów oraz monitoringu.

XI.

Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
W 2016 r. z inicjatywy Komendy Głównej Policji na terenie całego kraju udostępniono

dla społeczeństwa platformę internetową Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, umożliwiającą
wskazywanie

miejsc, gdzie występują zjawiska zagrażające bezpieczeństwu. Po zaznaczeniu

takiego miejsca, policjanci podejmują czynności mające na celu sprawdzenie występowania danego
zagrożenia w wskazanym rejonie. W przypadku potwierdzenia zagrożenia, funkcjonariusze działają
w kierunku eliminacji negatywnego zjawiska angażując własne siły lub współdziałając z innymi
podmiotami jak Straż Miejska, Straż Leśna, SOK, Zarząd Dróg i inne.
W

2018 r. na terenie Konina i powiatu konińskiego na Krajowej Mapie Zagrożeń

Bezpieczeństwa zaznaczono 1964 punków zagrożonych. Po przeprowadzonych czynnościach
potwierdzono występowanie zagrożenia w 734 przypadkach, z czego wyeliminowano
w terminie późniejszym 186 zagrożeń.
Najczęściej wskazywano zagrożenia, które dotyczyły kategorii:
853- przekraczanie dozwolonej prędkości , 313-spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
214 - nieprawidłowe parkowanie.
Ww. kategorie stanowią około 71% wszystkich zagrożeń naniesionych na Krajowej Mapie
Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2018 roku.
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Zestawienie

ilościowe

w

Etykiety wierszy
Akty wandalizmu
Bezdomność
Dzikie kąpieliska
Dzikie wysypiska śmieci
Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją
Kłusownictwo
Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych
Nielegalna wycinka drzew
Nielegalne rajdy samochodowe
Nieprawidłowe parkowanie
Niestrzeżone przejście przez tory
Niestrzeżony przejazd kolejowy
Niewłaściwa infrastruktura drogowa
Niszczenie zieleni
Poruszanie się po terenach leśnych quadami
Przekraczanie dozwolonej prędkości
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
Utonięcia
Używanie środków odurzających
Wałęsające się bezpańskie psy
Wypalanie traw
Zła organizacja ruchu drogowego
Znęcanie się nad zwierzętami
Żebractwo
Suma końcowa

poszczególnych
nie potw.
17
10
3
13
90
10
4
7
15
149
1
2
24
8
2
177
175
1
92
79
2
29
3
4
917
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kategoriach

zagrożeń:

potw. wyelimin. żart/pomyłka Suma końcowa
8
3
3
31
3
13
1
4
3
3
3
22
5
1
1
97
2
1
13
2
6
1
8
2
17
11
52
2
214
1
2
9
6
6
45
8
3
5
639
11
26
853
26
108
4
313
1
2
3
95
1
1
45
126
2
27
6
62
3
4
734
186
109
1946

Miasto Konin
W analizowanym okresie w Koninie oznaczono 400 punktów gdzie według mieszkańców
ma występują zagrożenia bezpieczeństwa. Liczba potwierdzonych zgłoszeń wyniosła 76, trwale
wyeliminowano 7 z nich.
Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:
Etykiety wierszy
Akty wandalizmu
Bezdomność
Dzikie kąpieliska
Dzikie wysypiska śmieci
Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją
Kłusownictwo
Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych
Nielegalna wycinka drzew
Nielegalne rajdy samochodowe
Nieprawidłowe parkowanie
Niestrzeżone przejście przez tory
Niestrzeżony przejazd kolejowy
Niewłaściwa infrastruktura drogowa
Niszczenie zieleni
Przekraczanie dozwolonej prędkości
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
Używanie środków odurzających
Wałęsające się bezpańskie psy
Zła organizacja ruchu drogowego
Żebractwo
Suma końcowa

nie potw.
14
5
3
4
34
1
3
1
1
51
1
1
3
13
112
26
3
18
4
298

potw. wyelimin. żart/pomyłka Suma końcowa
8
2
2
26
3
8
1
4
1
5
5
1
40
2
1
4
2
5
1
2
1
9
60
1
1
2
2
4
3
15
2
30
21
4
1
138
1
27
3
11
5
34
4
76
7
19
400

Najwięcej zaznaczeń odnotowano w kategoriach:
-Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 138,,
-Nieprawidłowe parkowanie – 60
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Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin”
Bezpieczeństwo od zarania dziejów stanowi jeden z głównych tematów nurtujących każde
społeczeństwo. Jego zapewnienie jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa wobec obywateli
i jednocześnie stanowi jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Poprawa bezpieczeństwa
zarówno w państwie, jak i w mieście czy gminie wymaga kompleksowej koncepcji przygotowanej
wspólnie przez wszystkie podmioty angażowane w utrzymanie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo –
stan bądź proces, gwarantujący istnienie podmiotu oraz możliwość jego rozwoju, daje poczucie
pewności istnienia i gwarancję jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Odznacza się brakiem
ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć,
dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest także podstawową potrzebą państw
i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.
Na gruncie właściwej współpracy członkowie Stowarzyszenia „Bezpieczny Konin” w roku
2018 realizowali założenia programu „Razem dla Bezpieczeństwa” w ramach porozumienia
zawartego w roku 2017 z Komendą Miejską Policji w Koninie. Celem programu było przede
wszystkim podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Konina i powiatu
konińskiego przy współpracy z Policją oraz samorządami terytorialnymi powiatu konińskiego.
W roku 2018 dzięki współpracy z samorządem terytorialnym i urzędem miasta Konina
oraz Komendą Miejską Policji w Koninie wydrukowano szereg ulotek edukacyjnych, naklejek,
plakatów oraz broszur informacyjnych dotyczących zapobiegania przestępczości osób starszych
jak również ochrony bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Zakupiono tysiące elementów
odblaskowych i innych materiałów prewencyjnych niezbędnych do podniesienia bezpieczeństwa
wśród

społeczeństwa.

Podczas

przeprowadzonych

działań

informacyjno-edukacyjnych

przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie rozdawano zakupione materiały
prewencyjne poczynając od najmłodszych po seniorów. Społeczeństwo Konina i całego powiatu
konińskiego edukowano z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania
oraz w miejscach publicznych ( przystanki autobusowe, cmentarze itp.) poprzez spotkania,
warsztaty, akcje policyjne oraz działania prewencyjne.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie
Posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W 2018 odbyły się trzy posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
dla miasta Konina. Pierwsze posiedzenie miało miejsce w dniu 16 maja 2018 r. i zostało zwołane
na polecenie Prezydenta Miasta Konina a dotyczyło Marszu Tolerancji. Tematem spotkania było
omówienie stanu przygotowań służb do zabezpieczenia Marszu Tolerancji w dniu 18. 05. 2018 r.
Kolejne posiedzenie PZZK dla miasta Konina odbyło się w dniu 19 czerwca 2018 r., na którym
poruszono następujące zagadnienia:
1. Przygotowanie miasta w sytuacji wystąpienia wysokich temperatur.
2. Zagrożenia pożarowe w okresie letnim.
3. Sytuacja hydrologiczna oraz stan urządzeń hydrotechnicznych na rzece Warcie.
4. Organizacja bezpiecznego wypoczynku młodzieży szkolnej – bezpieczne wakacje.
5. Zaopatrzenie w wodę w sytuacji kryzysowej.
6. Bezpieczeństwo osób korzystających z kąpielisk miejskich i akwenów wodnych.
7. Informacja na temat stanu budynków i kamienic na terenie miasta Konina.
8. Zagrożenia sanitarne i weterynaryjne w okresie letnim.
Przedstawiciele miejskich służb, straży oraz inspekcji omówili szczegółowo tematy związane
z posiedzeniem. Ważnym elementem i pozytywnym odbiorem mieszkańców miasta Konina
w czasie występujących wysokich temperatur są poidełka zamontowane przy ulicach: Dworcowej
(Domy Centrum), 11 Listopada (Bazar) oraz Chopina (wyjście z tunelu). Szczególną uwagę
podczas corocznym spotkań zespołu służby poświęcają bezpieczeństwu dzieci i młodzieży
w okresie wakacyjnym. Ponadto służby odpowiedzialne za stan wałów przeciwpowodziowych
oraz urządzeń hydrotechnicznych, oceniły bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta Konina,
jako dobre.
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Ostanie posiedzenie PZZK dla miasta Konina odbyło się w dniu 3 grudnia 2018 r. i dotyczyło
okresu zimowego. Tematami wiodącymi poruszanymi podczas posiedzenia były następujące
zagadnienia:
1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego (nr ZK-III.6334.12.2018.3) w związku z nadchodząca
porą zimową – podjęcie działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
1. Pomoc dla osób bezdomnych (schronienia, posiłki, odzież). Informacja o placówkach
udzielających

wsparcia

osobom

potrzebującym

pomocy

oraz

bezdomnym

(dane teleadresowe, ilość miejsc podanych do publicznej wiadomości). Kontrola warunków
bytowych osób objętych pomocą społeczną (osoby niepełnosprawne, osoby niezaradne
życiowo i samotne).
2. Meldunki i działania prewencyjne służb w środowisku osób bezdomnych i potrzebujących
pomocy.
3. Utrzymanie przejezdności dróg i chodników.
4. Informacja na temat przygotowań służb na wypadek wystąpień obfitych opadów śniegu odśnieżanie dachów obiektów wielkopowierzchniowych (hipermarkety, hale targowe, kryte
pływalnie, obiekty sportowe) oraz informacja na temat podejmowanych działań
ratowniczych prowadzonych na drogach wskutek silnych wiatrów.
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5. Przedstawienie sytuacja prawnej i stanu technicznego kamienicy przy ul. Staszica 4
w Koninie.
6. Egzekwowanie obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów
od właścicieli

i zarządców nieruchomości.

7. Informacja o stanie obiektów hydrotechnicznych i urządzeń wodno-melioracyjnych oraz
przedstawienie zagrożeń przeciwpowodziowych na terenie miasta Konina.
8. Monitorowanie i przekazanie aktualnej informacji o sytuacji hydrologicznej na terenie
miasta Konina oraz prognozy stanu rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko.
9. Informacja na temat utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz sytuacji powodziowej
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
10. Informacja o przygotowaniach służb do działań przeciwpowodziowych.
11. Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych; dowóz dzieci i młodzieży do szkół,
ciepłe posiłki w trakcie zajęć lekcyjnych, zabezpieczenie w ciepło budynków szkolnych
i internatów.
12. Informacja na temat bezpieczeństwa w szkołach na terenie miasta Konina.
13. Informacja na temat dystrybucji gazu i energii na terenie miasta Konina – warunki działania
w przypadku długotrwałych przerw w dostawie energii i gazu.
14. Informacje dotyczące bieżących zagrożeń weterynaryjnych.
15. Aktualna informacja dotycząca sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie miasta
Konina.
16. Wypracowanie opinii do Planu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina po aktualizacji
w

Wydziale

Bezpieczeństwa

i

Zarządzania

Kryzysowego

–

pismo

Wojewody

Wielkopolskiego (nr ZK-IV.6330.4.2018.3) dotyczące zatwierdzenia Planu.

Przekazanie czujników czadu mieszkańcom miasta Konina
8 grudnia 2017 roku na wniosek Prezydenta Miasta Konina, Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Koninie wytypował 20 rodzin z terenu miasta, którzy otrzymali sygnalizatory – czujniki
czadu. Pomoc ta była skierowana do mieszkańców, którzy w swoich domowych gospodarstwach
korzystają z własnego ogrzewania w postaci piecy. Podczas spotkania odbyła się prezentacja
multimedialna przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie, którzy omówili zagrożenia wynikające z nieszczelności i drożności
przewodów kominowych, złej eksploatacji pieców i kuchenek gazowych. Rzecznik prasowy KM
PSP w Koninie kpt. Sebastian Andrzejewski podkreślił, iż tlenek węgla może wydzielać
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się na skutek nieprawidłowego działania urządzeń grzewczych – złego zainstalowania, uszkodzenia
lub niewłaściwej ich eksploatacji. Ponadto konińscy strażacy podkreślali, iż jednym z głównych
powodów pojawiania się czadu w pomieszczeniach może być niewłaściwie działająca wentylacja
oraz niedrożne kanały spalinowe.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki wraz z Kierownikiem Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie Andrzejem Andrzejewskim w obecności
przedstawicieli; Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Koninie wręczyli 20 osobom czujniki tlenku węgla.
W roku 2018 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie
ponownie zakupił 24 sztuki czujników czadu, które zostały przekazane także grupie mieszkańców
z termu miasta Konina, wytypowanych przez MOPR w Koninie oraz Wydział Spraw Lokalowych
Urzędu Miejskiego w Koninie.
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Magazyn Przeciwpowodziowy dla miasta Konina.
W 2018 roku wykonano prace adaptacyjne budynku, który został przejęty przez Urząd Miejski
w Koninie od Kościoła Salezjańskiego na magazyn przeciwpowodziowy i strażnicę OSP KoninChorzeń.
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Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Na podstawie art. 38 a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym
Prezydent Miasta Konina powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. W skład Komisji wchodzą:
 Prezydent Miasta Konina jako przewodniczący;
 Komendant Miejski Policji;
 Naczelnik Wydziału Sztab Policji KMP w koninie;
 Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych;
 Dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Koninie;
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w oparciu o harmonogram posiedzeń na 2018
rok. Na posiedzeniach omawiane były tematy dotyczące działań ukierunkowanych na poprawę
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Konina.
Celem
było

dokonanie

pierwszego
analizy

posiedzenia,
i

które

zaopiniowanie

odbyło

„Sprawozdania

się

13

marca

cząstkowego

za

2018
rok

r.

2017”

z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i

porządku

publicznego

dla

Miasta

Konina

na

lata

2016-2020”.

Sprawozdanie jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie i ujęto w porządku obrad sesji Rady Miasta
Konina 28 marca 2018 r. Na ww. posiedzeniu poruszono również zagadnienia dotyczące: Aplikacji
Blisko, nietrzeźwych kierowców tirów, walki z dopalaczami i automatami do gier oraz problemem
smogu.
W dniu 19 czerwca 2018 r.

odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina. W trakcie
jego trwania omówiono zagadnienia dotyczące:
1) Przygotowania miasta w sytuacji wystąpienia wysokich temperatur;
2) Zagrożenia pożarowego w okresie letnim;
3) Sytuacji hydrologicznej oraz stanu urządzeń hydrotechnicznych na rzece Warcie;
4) Organizacji bezpiecznego wypoczynku młodzieży szkolnej;
5) Zaopatrzenia miasta w wodę w sytuacji kryzysowej;
6) Bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk miejskich i akwenów wodnych;
7) Informacji na temat stanu budynków i kamienic na terenie miasta Konina;
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8) Zagrożeń sanitarnych i weterynaryjnych w okresie letnim.
Wszystkie ww. zagadnienia zostały szczegółowo omówione przez przedstawicieli miejskich
służb, inspekcji oraz straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej,
wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie miasta Konina.

Prokuratura Rejonowa w Koninie
Prokuratura

Rejonowa

w

Koninie

obejmuje

swoim

zasięgiem

działania

miasta Konin, Golina, Kleczew, Rychwał i Ślesin oraz dwanaście gmin.
Podobnie, jak pozostałe trzy jednostki organizacyjne prokuratury w Kole, Słupcy
i Turku wchodzi w skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Koninie
i Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.

Zagrożenie przestępczością:

W 2018 r. do Prokuratury Rejonowej w Koninie wpłynęło łącznie 3471 spraw,
natomiast

w

2017

r.

3653

spraw.

Wskazuje

to

na

tendencję

spadkową

w odniesieniu do 2017 r.
Przeciętny miesięczny wpływ spraw do prokuratury wynosił 289,3 sprawy,
co przy wpływie za 2017 r. wynoszącym 304,4 sprawy wykazuje na tendencję spadkową.
W

skali

miesiąca

każdy

prokurator

załatwił

przeciętnie

27,8

sprawy

tj. o 1 sprawę mniej aniżeli w 20l7 r.

Zwalczanie przestępczości:

W 2018 r. załatwiono łącznie 3447 sprawy karne i 706 spraw z zakresu
działalności

poza

-

karnej,

a

w

analogicznym

okresie

2017

r.

załatwiono

3531 spraw karnych i 509 spraw z działalności poza - karnej.
W 2018r. prokuratorzy wystąpili do sądu z wnioskiem o zastosowanie
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tymczasowego aresztowania wobec 29 osób podejrzanych i sąd zastosował areszt
w 29 przypadkach. W 2017 r. natomiast wniosków do sądu złożono wobec
35 podejrzanych, i sąd zastosował areszt względem 35 osób. Widoczna jest więc tendencja
spadkowa w zakresie stosowania tego szczególnego izolacyjnego środka zapobiegawczego
jakim jest areszt tymczasowy.
Innych

nieizolacyjnych

środków

zapobiegawczych

w

2018

r.

zastosowano

w łącznej liczbie 133. Były to w większości dozory policji (87), następnie poręczenia
majątkowe(17), zakaz opuszczania kraju (15), nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (14) i zakaz opuszczania kraju

połączony

z zatrzymaniem paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy (1).

Dla zabezpieczenia przyszłych kar grzywien, bądź wyrównania szkody na mieniu
311 podejrzanych dokonano zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę 624.308 zł.
/w 2017 r. była to kwota 362,801 zł/.

Do Sądu przekazano 1195 spraw, w tym z aktem oskarżenia 656 sprawy wobec 743
osób, z wnioskiem o wyrok skazujący 499 spraw.
Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego skierowano do sądu w 40
sprawach wobec 41 podejrzanych, a w 2017 r. wobec 53 podejrzanych.
Umorzono z różnych przyczyn 1117 spraw, a w 2017 r. 1112 spraw.
Sądy skazały 1330 osoby, a uniewinniły 7 osób oskarżonych. W porównywalnym
okresie 2017 r. uniewinniono 9 osób. Prokuratorzy wnieśli 150 apelacji i sprzeciwów.
Prokuratura nie kierowała do sądu wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu
przyśpieszonym, podobnie, jak w 2017 r.

Przytoczone
zagrożenia
dobrowolnie
przeciwko

powyżej

przestępczością.
poddało
mieniu,

w

dane
Mniej
się

tym

statystyczne
osób
karze.

szczególne

zostało

na

niewielki

oskarżonych

Dominują
miejsce
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wskazują

zajmuje

nadal

i

mniej

spadek
osób

przestępstwa

wyłudzenie

kredytów,

przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, w tym szczególnie
popełnione

przez

nietrzeźwych

kierowców.

Nadal

poważne

zagrożenie

wynika

z przestępstw narkotykowych, których liczba spadła w porównaniu do 2017 r.
ze 243

spraw do 193 postępowań przygotowawczych, ale i tak w dalszym ciągu

jest na bardzo wysokim poziomie.
W 2018 r. prowadzone były sprawy: dotyczące rozboju 16 spraw, w porównaniu
do 2017 r. o 1 sprawę mniej. Wzrosła liczba spraw dotyczących kradzieży z włamaniem
i wynosiła 95 spraw /84 spraw w 2017 r./ Nastąpił spadek zarejestrowanych przestępstw
z art. 286 § 1 k.k. /oszustwo lub wyłudzenie/ z 522 spraw prowadzonych w 2017 r. do 494
spraw w 2018 r. Spadła również liczba wypadków drogowych do 97 zdarzeń,
w tym ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkimi obrażeniami ciała W

porównywalnym

okresie

2017

r.

wypadków

drogowych

14 zdarzeń.

odnotowano

98,

w tym ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkimi obrażeniami ciała -30 zdarzeń.
Znaczną część zarejestrowanych spraw stanowią przestępstwa dot. przemocy
w rodzinie.
W 2018 r. zarejestrowano 225 sprawy dot. w/w kategorii przestępstw, w tym:
 art. 156 k.k. – 1 sprawa
 art. 157 § 1 k.k. – 4 sprawy,
 art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 54 k.k. – 17 spraw,
 art. 190 k.k. – 58 spraw,
 art. 190 a § 1 k.k. – 8 spraw,
 art. 190 a § 2 k.k. – 1 spraw,
 art. 191 k.k. – 1 sprawa,
 art. 197 § 1 k.k. – 4 sprawy,
 art. 197§2 k.k. – 1 sprawa,
 art. 200 § 1 k.k. – 6 spraw,
 art. 207§ 1 k.k. – 124 sprawy,
W 2018 r. zakończono w/w postępowania następującymi decyzjami merytorycznymi:
 w 47 sprawach skierowano akt oskarżenia,
 w 16 sprawach skierowano do Sądu wniosek o wyrok skazujący,
56

 w 3 sprawach skierowano do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie
 w 61 sprawach umorzono postępowanie,
 w 36 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania,
 2 sprawy zawieszono,
 7 sprawy zakończono w inny sposób

Zamierzenia na 2018 rok:

Utrzymywanie

w

bieżącej

pracy

prokuratora

działań

o

systematycznym

charakterze zmierzającym do niedopuszczenia do powstania jakichkolwiek zaległości
w merytorycznym załatwianiu spraw, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział
w możliwie dostępnych szkoleniach i szkołach podyplomowych, podjęcie działań
zmierzających do poprawy wskaźników statystycznych w zakresie umorzeń postępowań
wobec braku cech przestępstwa, ograniczenie do minimum spraw długotrwających oraz
kontynuowanie dobrej i systematycznej współpracy z funkcjonariuszami policji
z KMP w Koninie oraz poszczególnych Komisariatów i Posterunków w terenie.
Nadto
oraz

bieżące

sposobie

informowanie

zakończenia

społeczeństwa

postępowań

o

ważniejszych

przygotowawczych

w

zdarzeniach

tych

sprawach

poprzez współpracę z miejscowymi środkami masowego przekazu.

Straż Miejska w Koninie
Straż

Miejska

w

Koninie

została

powołana

w

1992

roku

i

obecnie

funkcjonuje

w oparciu o Zarządzenie Nr 9/2017 Prezydenta Miasta Konina z 14 lipca 2017 roku w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Koninie oraz Zarządzenie
Nr 23/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu
Straży Miejskiej w Koninie.
Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw
i aktów prawa miejscowego. Do zadań straży zgodnie z ustawą należy w szczególności :


ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,



czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym
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o w przepisach o ruchu drogowym,


kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w
o ustawie o publicznym transporcie zbiorowym



współdziałanie z

właściwymi

podmiotami

w zakresie ratowania życia

i zdrowia

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń,


zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków
zdarzenia,



ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,



współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,



doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsc ich zamieszkania jeżeli
osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym znajdują
się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu
innych osób,



informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi i samorządowymi i organizacjami społecznymi,



konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb gminy,



ponadto straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków
technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

w przypadku gdy czynności

te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
a/ utrwalenia dowodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
b/ przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
c/ ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
W Straży Miejskiej Konina na koniec 2018r zatrudnionych było 24 funkcjonariuszy którzy
posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz przeszkolenie .Strażnicy podzieleni
są na zespoły w zależności od przydzielonych im zadań. Ponadto w Straży zatrudnionych
jest 9 osób na stanowiskach administracyjnych przy obsłudze monitoringu miejskiego
w tym 7 osób niepełnosprawnych .
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-

Z uwagi na nasilenie przestępstw i innych patologicznych zjawisk władze miasta podjęły
decyzję o konieczności monitorowania wizyjnego miasta. W 2018 roku w skład systemu telewizji
dozorowanej wchodziły 44 kamery, w tym 17 kamer z głowicami obrotowymi i 27 kamer
stacjonarnych. Ponadto do sieci monitoringu włączonych zostało 14 kamer stacjonarnych
na obiekcie miejskim ul. Chopina 14 B

dwie kamery zabezpieczające Wydział Komunikacji

oraz 5 kamer stacjonarnych zabezpieczających obiekty i urządzenia miejskie. Od listopada 2017r.
w trzech punktach monitoringu miejskiego funkcjonuje system rozpoznawania numerów
rejestracyjnych pojazdów. Nadzór nad systemem prowadzony jest całodobowo przez Straż Miejską.
Centrum monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej i posiada bezpośrednie połączenie
telefoniczne z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji. Ponadto wykonano bezpośrednie
połączenie

(podgląd

z

Przy tak zorganizowanej

kamer)

z

oficerem

współpracy oficer

dyżurnym

Komendy

Miejskiej

dyżurny może bezpośrednio

Policji.

oddziaływać

na podejmowane czynności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występujących w zasięgu
kamer. Monitoringiem objęto rejony

najbardziej zagrożone działalnością przestępczą

oraz uczęszczane przez mieszkańców i osoby przyjezdne np. rejon dworca PKP, dworzec PKS,
tunel dworca PKP, skwery miejskie i centrum miasta. Przez okres od 2001 roku a więc
od zastosowania kamer w rejonach objętych monitoringiem wyeliminowano dotychczasowe
zagrożenia. Obecnie monitoring spełnia przede wszystkim funkcję prewencyjną albowiem szybka
reakcja służb mundurowych (Policji, Straży Miejskiej) na występujące zagrożenia pozwala
zapobiegać przede wszystkim przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu. W monitorowanych
miejscach mieszkańcy i osoby przyjezdne mogą czuć się bezpiecznie, natomiast tym sposobem
Straż Miejska realizuje jedną z funkcji tj. przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym
i przestępczym.
W 2018 roku strażnicy podejmowali ogółem 5630 interwencji. Szczegółowe zestawienie
podejmowanych interwencji oraz wyciąganych sankcji karno- administracyjnych obrazuje
poniższe zestawienie.
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Ewidencja wyników działań straży
Lp.
Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Środki
oddziaływania
wychowawcze
go (art. 41
k.w.)

Mandat

liczba

1

Wnioski
do sądu

Sprawy
Razem
przekazane
innym
organom
lub
instytucjom

Razem

kwota

Ustawie - Kodeks wykroczeń

a) wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu

173

17

4400

7

10

207

4

1100

1

-

5

44

9

950

6

15

74

2190

985

112150

153

1

3328

-

14

-

70

33

104

-

2

-

-

1100

-

6

183

22300

21

1

884

b) wykroczenia przeciwko
instytucjom państwowym,
samorządowym i
społecznym
c) wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i
mienia
d) wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i
porządkowi w
komunikacji, w tym:
e) wykroczenia przeciwko
zdrowiu

21

-

1

-

2

-

35

f) wykroczenia przeciwko
mieniu

g) wykroczenia przeciwko
interesom konsumentów

h) wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej
165
12
i)

wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku
publicznego

284
578
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j)

2

3

4

szkodnictwo leśne, polne i
ogrodowe

ustawie o wychowaniu w
trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
ustawie o ochronie zdrowia
przed następstwami używania
tytoniu
i wyrobów tytoniowych

4

-

-

129

141

12650

31

-

4

7

85

362

400

-

-

37

1650

5

5

135

6

ustawie o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach

10
115

5

6

7

8

9

10

11

ustawie o ochronie zwierząt

19
12

5

550

2

-

27

12

1350

-

-

39

2

-

-

-

-

2

8

4

400

1

6

1

50

-

-

7

175

10

1050

1

-

186

-

4

4

274

174

ustawie o odpadach

ustawie - Prawo wodne

ustawie o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
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W 2018 roku do Straży Miejskiej zostało zgłoszonych przez mieszkańców 3144
interwencji
Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczyły:
a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju

326

b) zagrożeń w ruchu drogowym

1690

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami

404

d) zagrożeń życia i zdrowia

213

e) zagrożeń pożarowych (katastrofy)

15

f) awarii technicznych

152

g) zwierząt

270

Pozostałe zgłoszenia
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W ramach współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnymi
działającymi na terenie miasta, straż miejska

przekazała 874 spraw do wydziałów Urzędu

Miejskiego, instytucji działających na terenie miasta oraz osób, które dotyczyły między innymi:

Sprawy przekazane do Wydziałów Urzędu Miejskiego – 184, w tym:
1. Wydział Gospodarki Komunalnej - 126, które dotyczyły:
- uszkodzone, przepełnione kosze uliczne,
- uszkodzone drzewa,krzewy zagrażające bezpieczeństwu,
- zanieczyszczone ulice, tereny miejskie,
- uszkodzone urządzenia użytku publicznego,
- składowanie niebezpiecznych odpadów komunalnych,
- ustalenia dot. składania deklaracji na odbiór odpadów komunalnych.
2. Wydział Ochrony Środowiska - 21, w tym:
- kontrole z zakresu ochrony środowiska,
- składowanie odpadów azbestowych,
- wycinki drzew i gałęzi.
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 19, które dotyczyły:
- nieporządków na terenach miejskich,
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- uschniętych drzew,
- bezumownego korzystania z gruntów miejskich,
- składowania ziemi i odpadów.
4. Wydział Podatków i Opłat – 12, które dotyczyły
- braku opłaty targowej,
- braku opłaty za posiadanie psa.
5. Wydział Komunikacji – 2 dotyczyły znalezionych dowodów rejestracyjnych
oraz tablic.
6. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 2 dot. bezpieczeństwa
osób wypoczywających.
7. Wydział Spraw Lokalowych – 2 dot. spalonego baraku.
Sprawy przekazane do innych instytucji i osób 690, w tym:
1. Zarząd Dróg Miejskich 157 , które dotyczyły:
- uszkodzona nawierzchnia jezdni lub chodnika,
- zanieczyszczony teren miejski w pasie drogowym,
- nieświecące, uszkodzone oświetlenie uliczne,
- nieprawidłowe oznakowanie, uszkodzone znaki drogowe,
- uszkodzony próg spowalniający,
- zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
- uschnięte drzewo,
- zabrudzony chodnik, ścieżka rowerowa,
- nie działająca sygnalizacja świetlna,
- zwisające, połamane gałęzie.
2. Wystąpienia do właścicieli nieruchomości 102, w tym:
- nieporządek na lub przed posesją
3. Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt – 105, w tym:
- porzucone zwierzęta,
- ranne zwierzęta,
- agresywny pies,
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- pogryzienie przez psa,
- nieodpowiednie warunki bytowe zwierząt.
4. Spółdzielnie mieszkaniowe – 3 , w tym:
- nieporządki w administrowanym terenie,
- zanieczyszczenie balkonów.
5. Zakład energetyczny – 3, w tym:
- dewastacja skrzynki energetycznej.
6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 4, w tym:
- uszkodzenie cieplika.
7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 123, w tym:
- martwe zwierzęta,
- ranne zwierzęta,
- przepełnione kosze uliczne,
- przepełnione kontenery na zbiórkę selektywną,
- nieodśnieżone chodniki,
- zanieczyszczony teren,
- uszkodzone kosze uliczne.
8. Pogotowie Ratunkowe – 10, w tym:
- nietrzeźwy, bez kontaktu mężczyzna.
9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 30, w tym:
- opieka nad starszymi, samotnymi osobami ,
- pomoc dla MOPR przy realizacji czynności w terenie.
10. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 15, w tym:
- stwarzające zagrożenie budynki,
- pustostan w ruinie,
- nielegalna rozbudowa budynku,
- spadające dachówki z budynku,
- niezabezpieczony teren.
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11. Powiatowy Inspektor Sanitarny 2 w tym:
- pogryzienie przez psa.

12. EKO FLORA 9 w tym:
- nieporządek na terenach zielonych,
- przepełnione kosze uliczne.
13. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 12 w tym:
- nieprawidłowości z włazami studzienek kanalizacyjnych,
- wyciek ścieków,
- pęknięta rura kanalizacyjna.

14. MZK Konin 6 w tym:
- zdewastowany przystanek autobusowy,
- zdewastowana wiata.
15. Oświetlenie uliczne Kalisz – 8
- brak oświetlenia ulic
16. Państwowa Straż Pożarna 12 w tym:
- palące się trawy,
- pożar materiału budowlanego w piwnicy budynku mieszkalnego,
- olej na jezdni stwarzający zagrożenie dla ruchu pojazdów,
- gałęzie blokujące jezdnie.
17. inne instytucje – 89, które dotyczyły spraw porządkowych .
Podczas codziennych działań funkcjonariusze Straży Miejskiej udzielili w 18 przypadkach
asysty pracownikom urzędów, przedsiębiorstw i instytucji podczas wykonywania ich obowiązków
służbowych.
Realizując założenia Uchwały Nr 593 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017r
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina,
funkcjonariusze Straży Miejskiej , prowadząc kontrole w mieście, spowodowali uprzątnięcie
nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych mających negatywny wpływ na estetykę miasta.
W

okresie

sprawozdawczym

od

kwietnia
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do

listopada

2018r.

Straż

Miejska

w

Koninie

przeprowadziła

kontrole

utrzymania

porządku

i

czystości

w

mieście

w ramach akcji "Posesja". Sprawdzono 1978 nieruchomości w tym : 1689 prywatnych oraz 289
obiekty usługowo-handlowe.
Kontrola obejmowała przede wszystkim:
 porządki

na

terenie

nieruchomości

oraz

wokół

niej.

Odpowiedzialność

wynika

z art. 117 KW oraz art. 10 ust.2 i 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,
 wyposażenie

nieruchomości

w

pojemniki

na

odpady

oraz

zawarcie

umowy

z uprawnionym przewoźnikiem na wywóz nieczystości ciekłych oraz złożenie deklaracji dot.
odpadów stałych (obowiązek taki wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz Uchwały NR 593 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada
2017r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Konina. Odpowiedzialność karno-administracyjna zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a cytowanej
powyżej ustawy, to grzywna w postępowaniu mandatowym lub nałożona przez Sąd Rejonowy
II Wydział Karny.
 umieszczenie w odpowiednim miejscu i utrzymanie w należytym stanie tabliczki
z

numerem

porządkowym

nieruchomości.

Brak

oznaczenia

nieruchomości

grozi

odpowiedzialnością zgodnie z art. 64 § 1 KW tj. grzywną lub naganą,
 rejestrację psów i właściwą nad nimi opieką. Odpowiedzialność właściciela lub opiekuna psa
w przypadku nie zarejestrowania lub braku nad nim opieki wynika z art. 77 KW oraz art. 37
ust.1 w związku z Uchwałą nr 593 Rady Miasta Konina
 przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Odpowiedzialność wynika
z art.10 ust.2 i 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 5 ust.1
pkt 2 ustawy oraz Uchwałą Nr 593 Rady Miasta Konina grzywna w postępowaniu mandatowym
do 500 zł
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 414 przypadkach.
Ujawniono między innymi:
 Brak właściwego oznakowania posesji.
 Brak przyłącza kanalizacji sanitarnej w sytuacji gdy występuje obowiązek ustawowy .
 Brak umowy i rachunków na wywóz nieczystości płynnych oraz złożenie deklaracji na odbiór
nieczystości stałych.
 Niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązku opieki nad zwierzętami domowymi.
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 Nieporządki w obrębie nieruchomości oraz na terenach przyległych do obiektów usługowohandlowych.
Pouczonych zostało - 255 osób w tym za wykroczenia:
a) z art. 64§ 1 KW - 39 osób,
- 12 osób,

b) z art. 77 KW

c) z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z Uchwałą Nr 346 Rady
Miasta Konina – 156 osób,
d) z art. 117 KW –

7 osób,

e) z art. 145 KW –

2 osoby,

f) z ustawy o ochronie zwierząt - 16 osób
g) z ustawy o odpadach – 10 osób
h) z art.91 KW -4 osoby
i) z art.94 ustawy Prawo wodne – 2 osoby
j) z art. 54 KW – 2 osoby
k) z art. 48 ustawy o recyklingu pojazdów – 5 osób
Ukarano mandatem karnym 24 osoby na kwotę 2400,- zł. w tym za wykroczenia
z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku
z Uchwałą 593 Rady Miasta Konina - 10 osób na kwotę 1100,- zł, art. 77 KW - 2 osoby
na kwotę 200 zł,

ustawy o ochronie zwierząt 4 osoby na kwotę 350 zł , ust. o odpadach 5

osobę na kwotę 500zł. z art.64 § 1 KW - 1 osobę na kwotę 100,- zł, z art.48 ustawy o recyklingu
pojazdów 1 osobę na kwotę 50,- zł oraz z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób
zakaźnych 1 osobę na kwotę 100,- zł.
Skierowane zostały 4 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koninie Wydziału II Karnego
w tym: z art. 10 ust. 2 a ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w związku z Uchwałą
Nr 593 `RM Konina - 3 wnioski oraz z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób
zakaźnych - 1 wniosek.
Do właścicieli lub administratorów skierowano 99 wystąpień które dotyczyły usunięcia
nieprawidłowości na nieruchomościach i w ich obrębie. Natomiast do 32 osób skierowano pisma o
usunięcie wraków samochodów, których stan wskazywał na ich nie używanie lub pozostawione
były bez tablic rejestracyjnych oraz w znacznym stanie dewastacji.
W 2018 r strażnicy miejscy przeprowadzili 83 kontrole palenisk pod kątem spalania odpadów
komunalnych oraz niedozwolonych substancji i materiałów. W wyniku kontroli w dziewięciu
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przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w związku z czym zastosowano pięć postępowań
mandatowych natomiast cztery osoby zostały pouczone na podstawie art. 41 KW
Akcja "Posesja" prowadzona przez Straż Miejską od 2002r. przynosi zauważalne efekty.
Przede wszystkim zlikwidowane zostały w mieście dzikie wysypiska stałych odpadów
komunalnych. Z roku na rok stwierdzamy coraz więcej zadbanych i dobrze utrzymanych posesji
prywatnych oraz obiektów usługowo – handlowych.
W ramach działań kontrolnych dotyczących porządku w gminie Straż Miejska ustaliła
rejony szczególnie zanieczyszczone na terenie miasta, które pod nadzorem straży miejskiej zostały
uporządkowane przez osoby skazane przez Sąd na wykonywanie nieodpłatnej pracy na cele
publiczne.

W 2018 roku prace były wykonywane

przez 71 osób, które pracowały 282 dni

i przepracowały 4873 godziny. Pracami porządkowymi obejmowano wielokrotnie w ciągu roku 400
ulic miasta.

Zadania Straży Miejskiej na 2019r.
1. W ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016 – 2020“ przyjętego uchwałą nr 273 Rady
Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku Straż Miejska będzie wykonywała zadania:
a) w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej :
 realizacja ścisłej współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Policją poprzez wspólne
działania prewencyjne, współdziałanie dzielnicowych Straży Miejskiej z dzielnicowymi
Policji, wymiana informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących
w mieście,
 udział funkcjonariuszy Straży Miejskiej w akcjach organizowanych przez Policję,
 kierowanie służb patrolowych w rejony lokali rozrywkowych w czasie trwania imprez,
 w czasie spotkań z młodzieżą przedstawiać skalę zagrożeń i skutki związane
z naruszaniem prawa,
 nawiązywanie kontaktów z właścicielami obiektów w których odbywają się imprezy
w celu przedstawienia wymogów właściwego zabezpieczenia,
 informowanie społeczności osiedlowych oraz właścicieli domów jednorodzinnych
o miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością,
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 bieżące

informowanie

Policji

o

nieprawidłowościach

zaobserwowanych

przez pracowników obsługujących monitoring wizyjny miasta,
 obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych /monitoring/
obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,
b) w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej:


stała kontrola targowisk przy ul. 11 Listopada, ul. Wodnej ,zieleniaka na ul. Chopina
pod kątem nielegalnego handlu oraz na giełdzie towarowo-samochodowej przy
ul. Podwale.



podejmowanie wspólnych działań z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Koninie
na targowiskach oraz giełdzie towarowo – samochodowej,

c) w zakresie zwalczania nieprawidłowości w ruchu drogowym:
 kontynuować udział strażników miejskich we wspólnych akcjach organizowanych przez
Wydział Ruchu Drogowego oraz Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Koninie, dotyczących osób nietrzeźwych, pieszych popełniających wykroczenia,
„Bezpieczna szkoła”, „Znicz” itp.,
 na bieżąco informować odpowiednie służby o nieprawidłowościach występujących
w sygnalizacji świetlnej, oświetleniu ulicznym, niewłaściwej nawierzchni dróg oraz
zieleni ograniczającej widoczność głównie w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań,
 prowadzić bieżącą kontrolę i eliminować nieprawidłowości występujące na drogach
p. poż.,
 reagowanie na nieprawidłowości związane z parkowaniem pojazdów w miejscach
niedozwolonych,
 prowadzenie działań mających na celu usunięcie z terenu miasta samochodów, których
stan techniczny wskazuje na ich nie używanie,
d) w zakresie zwalczania patologii społecznej:


prowadzić kontrole w miejscach sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,



osoby nietrzeźwe w sytuacjach zagrożenia ich życia lub zdrowia i gdy dają powód
do zgorszenia w miejscu publicznym odwozić do miejsca zamieszkania lub przekazać
do Policyjnej Izby Zatrzymań przy KMP w Koninie,
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uczestniczyć w spotkaniach z młodzieżą z programem zapobiegania przestępczości,
negatywnych skutków spożywania alkoholu oraz środków odurzających.



prowadzić monitoring wokół szkół i terenów gromadzenia się młodzieży pod kątem
spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.

2. Na bieżąco rozwiązywać problemy i zadania nałożone uchwałą nr 593 Rady Miasta Konina
z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości
na terenie miasta Konina oraz wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
3. Utrzymywać stałą współpracę z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego poprzez
wymianę informacji i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z działalnością Urzędu.
4. Nawiązywać kontakty z organizatorami zgromadzeń i imprez publicznych, udzielać pomocy
Policji i innym służbom w ochronie porządku podczas ich trwania.
5. Realizować zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, realizował zadania z wymienionego zakresu:


Własne gminy, o charakterze obowiązkowym,



Własne gminy,



Własne powiatu,



Zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.
Zapewniano wsparcie finansowe i niefinansowe. Jedną z form zapewnienia bezpieczeństwa

w roku ubiegłym było umożliwienie całodobowego pobytu osobom doświadczającym przemocy
w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, dzieciom w placówkach wsparcia
dziennego, rodzinnych formach pieczy zastępczej osobom dorosłym: w domach pomocy społecznej
oraz w ośrodkach wsparcia dziennego (środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach
samopomocy, mieszkaniach chronionych oraz w ogrzewalni, noclegowni i schronisku dla
bezdomnych).
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Zapewniono również posiłki dla 1071 dzieci i młodzieży (żłobek, przedszkola, szkoły)
oraz 277 osób w stołówce Ośrodka, w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. Wzorem lat ubiegłych pozyskano znaczące środki finansowe
na realizację tego Programu, którego koszt ogółem wyniósł 3 951 236,00 zł, z tego środki własne
gminy wyniosły 872 186,00 zł.
Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych łącznie 284
osobom, a także specjalistycznych usług opiekuńczych 51 osobom z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu zamieszkania wpłynęło na ich bezpieczeństwo nie tylko we własnym mieszkaniu.
W ramach rządowego programu Rodzina 500 plus, w myśl Ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci wypłacono świadczenia dla ponad 6 600 dzieci. Natomiast na 135 dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka wypłacono dodatki
wychowawcze lub dodatki do zryczałtowanej kwoty.
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim nieodwracalnym upośledzeniem
albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, w myśl ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” wypłacono 7 jednorazowych świadczeń po 4000 zł.
Rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym również wychowujące
dziecko z niepełnosprawnością wspierał asystent rodziny.
Asystent rodziny, w szczególności zapewniał poradnictwo z zakresu: przezwyciężania
trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej,
dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej, świadczeń opieki zdrowotnej, a także wsparcia
finansowego.
Kolejnym wsparciem finansowym mieszkańców Konina była realizacja programu
„Dobry Start” -

wypłacano raz w roku świadczenie w wysokości 300 zł. , w związku

z rozpoczęciem roku szkolnego, dla 7. 251 dzieci, oraz dla 106 dzieci przebywających w pieczy
zastępczej.
Zadania mające na celu zabezpieczenie, wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta,
realizowane były w oparciu o wiele ustaw, jak również o programy konkursowe i autorskie, które
zawierały elementy edukacyjne i profilaktyczne, czyli również wzmacniały poczucie własnego
bezpieczeństwa oraz reintegrację społeczną i zawodową.
W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta w oparciu o ustawę
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dofinansowano
do wyposażenia stanowisk pracy, udzielano dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
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zwracano koszty zatrudniania pracownika pomagającego pracownikowi z niepełnosprawnościami
w pracy.
W roku ubiegłym 16 osób korzystając z wymienionego wsparcia mogło poprzez pracę
zapewnić bezpieczeństwo swojej rodziny.
Wspomagano osoby i rodziny poprzez umożliwienie udziału w Warsztatach Terapii
Zajęciowej i turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
i technicznych w komunikowaniu się oraz dofinansowanie zakupu: sprzętu rehabilitacyjnego,
środków pomocniczych, środków ortopedycznych, co wpłynęło na polepszenie jakości życia osób
z niepełnosprawnościami stwarzając im jednocześnie możliwość uczestniczenia w życiu
społecznym

i

komunikowania

się.

Wsparcie,

w

tym

finansowe,

otrzymały

osoby

z niepełnosprawnościami na 732 wnioski, w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej
oraz 29 innych podmiotów.
W ramach programu celowego „Wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze „
B” – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach
samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
dofinansowanie otrzymali:
1. Przedszkole Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi ”Leszczynowa Górka” w Koninie,
2. Przedszkole Nr 15 ”Mali Przyrodnicy” w Koninie,
3. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.
Kontynuowano

Pilotażowy

program

„Aktywny

Samorząd”

-

celem

programu

było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji. Program skierowany do osób z niepełnosprawnościami
studiujących lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, aktywnych zawodowo,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
posiadających

znaczny

lub

umiarkowany

stopień

niepełnosprawności

lub

orzeczenie

o niepełnosprawności do 16 roku życia. Najwięcej osób – 61, uzyskało wsparcie m.in. na pokrycie
kosztów czesnego, dodatek

związany

z kosztami kształcenia np. zakup książek, materiałów

dydaktycznych.
Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych mieszkańcy miasta mieli zapewniony
dochód w formie świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, zasiłku pielęgnacyjnego,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (budżet państwa) oraz jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka wypłacanej osobom zameldowanym i zamieszkałym na terenie Konina
(budżet gminy).
Realizując zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, wypłaciliśmy dla 514 uczniów
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stypendia szkolne i dla 26 uczniów zasiłki szkolne, co pozwoliło ograniczyć dysproporcje między
nimi, a dziećmi bardziej zamożnymi.
Realizacja zadań w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
zapewniła 788 dzieciom rodziców z 582 rodzin, którzy z różnych powodów nie wywiązują
się z ponoszenia wydatków na ich utrzymanie, zabezpieczenie elementarnych potrzeb.
Dzieci, które nie mogły przebywać z rodzicami biologicznymi, miały zapewnioną opiekę
w rodzinnej pieczy zastępczej ( 146 dzieci w 93 rodzinach zastępczych), wspieraną przez
6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
W ramach projekt pt. „Wspiera.MY”, realizacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - rozszerzono
interdyscyplinarne wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych w rozwiązywaniu problemów
opiekuńczo – wychowawczych.
Inne przedsięwzięcia i programy mające na celu poprawę warunków życia rodzin, a tym
samym szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym m.in.:

Działania Klubu Integracji Społecznej.
Działania Klubu Integracji Społecznej, to nowoczesne formy pracy podnoszące
bezpieczeństwo. Głównym celem działalności Klubu była reintegracja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych

wykluczeniem

społecznym,

osób

długotrwale

bezrobotnych,

a także osób dotkniętych innymi problemami oraz seniorów.
W roku 2018 z oferty KIS skorzystało łącznie 159 osób uczestniczących w organizowanych
zajęciach warsztatowych, spotkaniach i zajęciach terapeutycznych, treningach interpersonalnych
i kursach a także indywidualnych konsultacji z prawnikiem – 42 osoby, specjalistą reintegracji
zawodowej – 61 osób oraz spotkań z psychologiem – 35 osób.
Programy, projekty realizowane w Klubie Integracji Społecznej.:


Program „Złota jesień życia” dla seniorów

z terenu miasta Konina, realizowany

w okresie styczeń 2016 r. - grudzień 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr 251 Rady Miasta Konina
z dnia 27 stycznia 2016 r. W roku ubiegłym uczestniczyło w nim 25 seniorów z terenu
Konina. Uczestnicy programu nabywali między innymi umiejętności aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznymi kulturalnym oraz umiejętność korzystania z instytucjonalnych
i oferowanych przez organizacje pozarządowe, form wsparcia i pomocy.


Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami uzależnień
i przemocy domowej, w okresie kwiecień 2016 r. – grudzień 2019 r. przyjęty Uchwałą Nr
303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016r. Uczestnicy – 17 osób pracowało nad
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odbudowaniem, podtrzymaniem zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy
oraz uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.


prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy i posiadających II profil pomocy. Wymienione prace 41 osób bezrobotnych wykonywało
w jednostkach miasta i organizacjach pozarządowych.



Ponadto 11 osób bezrobotnych wykonywało prace społecznie użyteczne w 10 rodzinach , które
opiekowały się osobą z niepełnosprawnościami.

Przedsięwzięcia umożliwiające skuteczniejsze wsparcie dziecka i rodziny:
1. W ramach Programu „Przeciwdziałanie przemocy - program profilaktyczno-edukacyjny
dla uczniów klas V konińskich szkół podstawowych” przekazywano dzieciom wiedzę na temat
przemocy domowej i pomocy w jej rozwiązywaniu oraz przeprowadzono

zajęcia

psychoedukacyjne prowadzone przez psychologa z zakresu przemocy fizycznej i psychicznej,
skierowane do dzieci, potencjalnych ofiar przemocy. Zajęcia odbyły się w 12 szkołach
podstawowych w klasach V z udziałem 845 uczniów.
2. Program

„Psycholog

Rodzinny”

realizowany przez

Sekcję

Poradnictwa

Rodzinnego

i Interwencji Kryzysowej, objęto 3 rodziny, udzielono wsparcia w ich środowisku domowym.
3. „Program aktywizująco-wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych”, objęto nim
10 rodzin, motywując ich do zmiany sytuacji bytowej.


„Program profilaktyczno – edukacyjny dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie promowania
i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie” realizowano działania profilaktyczne polegające
na udzielaniu pomocy specjalistycznej, prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci,
zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Odbyło się również
18 spotkań “Grupy wsparcia”, łącznie w spotkaniach uczestniczyło

14 rodzin.

4. Osoby znajdujące się sytuacjach kryzysowych - 41 osób z 17 rodzin z 22 dziećmi skorzystało
ze schronienia w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17
5. Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, w roku ubiegłym zostały założone 143
formularze „Niebieska Karta”, a procedura „Niebieskie Karty” prowadzona była wśród 226
rodzin. Odbyły się

261 posiedzenia grup roboczych, których celem

była identyfikacja

problemów mających wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny oraz pomoc w ich
rozwiązywaniu. Osoby objęte wsparciem grup roboczych skorzystały między innymi z porad
psychologicznych i innych działań.
74

 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 – cel główny rozwój
i wsparcie istniejącego systemu rodzinnych form pieczy zastępczej. Koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej, we współpracy z innymi specjalistami pracował z 93 rodzinami
zastępczymi, w których przebywało 146 dzieci.
6. Program szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej p.n. „Czekając na miłość
rodzicielską”- przeszkolono 4 rodziny, w tym 1 rodzinę do sprawowania funkcji zawodowej
rodziny zastępczej i 3 rodziny do sprawowania funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.
 Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2018-2020 - cel główny wsparcie
rodzin zagrożonych problemami oraz posiadających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej. Asystent rodziny we współpracy z innymi specjalistami
pracował z 212 dziećmi

ze 111 rodzin zagrożonych problemami oraz posiadających

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
W okresie zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie intensyfikował działania
mające na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych, starszych,
z niepełnosprawnościami i samotnych w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków
atmosferycznych – mrozów. Ośrodek był przygotowany do udzielenia pomocy potrzebującym
osobom, posiadał stołówkę, gdzie osoby mogły skorzystać z gorącego posiłku. Miasto Konin
dysponowało: Noclegownią dla 55 osób, Schroniskiem dla Bezdomnych dla 15 osób
oraz ogrzewalnią dla bezdomnych dla 15 osób. Na terenie miasta w miejscach widocznych zostały
umieszczone plakaty i ulotki informacyjne o instytucjach udzielających pomocy osobom
potrzebującym.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie kolejny raz zorganizował w dniu 29.10.2018r.
spotkanie „Akcja zima”, z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Policji, Straży Miejskiej,
Rady Miasta, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei
i organizacji pozarządowych, mające na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć i działań
skierowanych do najsłabszych, narażonych na czynniki atmosferyczne aury zimowej.
Pracownicy socjalni,

we współpracy z innymi służbami, monitorowali miejsca, gdzie

najczęściej spotykają się osoby bezdomne (szczególnie

tereny ogródków działkowych,

pustostanów oraz peryferii miasta), w celu nakłonienia ich do korzystania z miejsc w noclegowni
oraz ogrzewalni.

Spotkania Wielkanocne i Wigilijne organizowane dla mieszkańców Konina wpisały się już
w tradycje Miasta stwarzając możliwość odczuwania radości świąt z drugim człowiekiem.
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 Spotkanie Wielkanocne odbyło się w dniu 29 marca 2018r. na Placu Wolności dla około 500
mieszkańców Konina, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta. Były życzenia, potrawy
wielkanocne, czekoladowe upominki dla dzieci i wspaniała, pełna wzajemnej życzliwości,
atmosfera.
 Spotkanie Wigilijne zostało zorganizowane w dniu 21 grudnia 2018r. pod Honorowym
Patronatem Prezydenta Miasta. Uroczystą Wieczerzę Wigilijną przygotowano dla około 500
mieszkańców Konin na Placu Wolności, w specjalnie na tę uroczystość ustawionym
ogrzewanym namiocie. Podczas spotkania nie zabrakło tradycyjnego śpiewania kolęd,
wspólnego dzielenia się opłatkiem oraz wigilijnych potraw.
 Pracownicy socjalni wytypowali 131 osób samotnych, starszych do otrzymania paczek
z Konińskiego Banku Żywności.
Festyn

z

okazji

Dnia

Dziecka–Miejski

Ośrodek

Pomocy

Rodzinie

w

Koninie

był współorganizatorem festynu - w ramach współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, który
został zorganizowany w dniu 3 czerwca 2018 r. na terenie parku im. Fryderyka Chopina. W festynie
pod nazwą „Raz na ludowo” – wzięły udział również rodziny zastępcze wraz z dziećmi,
zorganizowano gry i zabawy. Promowano rodzicielstwo zastępcze poprzez rozdawanie ulotek,
rozmowy z rodzicami dzieci, które brały udział w konkurencjach związanych tematycznie z hasłem
festynu.
Rodzinny Festyn Integracyjny - w dniu 26 maja 2018 roku czynnie uczestniczono w Festynie
„W zdrowym stylu”, pod hasłem przewodnim „ Żyjmy Zdrowo „zorganizowanym przez Zarząd
Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie , w którym udział wzięło około
1000 osób, w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami. Uczestnicy
imprezy

mogli

skorzystać

bezpośrednio

z

porad

i

wskazówek

udzielanych

przez pracowników Ośrodka oraz zaopatrzyć się w materiały, ulotki i poradniki, które znajdowały
się punkcie informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zorganizowanie festynu było
możliwe dzięki wsparciu ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Spotkanie

„Pożegnanie lata” pt. „W muzycznych klimatach", - współudział Ośrodka

w organizacji i przebiegu integracyjnego spotkania 11 września 2018r. uczestników placówek
bezpośrednio współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie

w Koninie. Głównym

organizatorem było Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej „POMOC” w Koninie.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób (uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Środowiskowych Domów Samopomocy, Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych
i Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób
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z Chorobą Alzheimera, mieszkańcy Domu

Pomocy Społecznej , członkowie Rady Seniora oraz uczestnicy Programu „ Złota jesień życia „
realizowanego w Klubie Integracji Społecznej.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w dniu 30 listopada 2018 roku
wspólnie ze Stowarzyszeniem Domów Pomocy Społecznej „POMOC” w Koninie. oraz z Urzędem
Miejskim w Koninie zorganizowano Imprezę Integracyjną pt.: „Od Juniora do Seniora” w której
uczestniczyło około 500 osób. Zaprezentowane zostały umiejętności, zdolności i talenty osób
z niepełnosprawnościami oraz wspólna integracyjna zabawa. Impreza była finansowana ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wymienił wybrane działania i formy wsparcia,
zwiększające skuteczność pomocy realizowane w szczególności, na podstawie ustawy o pomocy
społecznej, świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, rehabilitacji zawodowej i społecznej, ustawy o wpieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , ustawy o systemie oświaty
oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i innych.
Jednym z problemów mieszkańców Konina jest ograniczona dostępność do świadczeń
zdrowotnych i rehabilitacyjnych, co zmniejsza poczucie ich bezpieczeństwa. Rozwiązanie
powyższego problemu wykracza poza możliwości Ośrodka.
Wykonywane zadania i realizowane formy pomocy i wsparcia łagodzą niekorzystne skutki
wynikające z różnych problemów społecznych, a tym samym zwiększają poczucie bezpieczeństwa
w szerokim tego słowa znaczeniu i obejmują znaczącą liczbę mieszkańców miasta wymagających
wsparcia i pomocy.

Imprezy masowe
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie
1. W

roku

2018

wydano

piętnaście

(15)

decyzji

administracyjnych

zezwalających

na przeprowadzenie na terenie miasta Konina imprezy masowej zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870) były to:
 impreza

masowa

o

charakterze

artystyczno-rozrywkowym

tj.:

„Kabaret

Neo-Nówka” w dniu 9 marca 2018 r. w godz. od 19:45 do 22:45 na terenie Hali Sportowej
Obiektu Rekreacyjno – Sportowego „RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a,
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 impreza masowa podwyższonego ryzyka o charakterze sportowym, mecz piłki nożnej tj.:
mecz o mistrzostwo III ligi grupa II pomiędzy KS Górnik Konin – Kotwica Kołobrzeg w
dniu 24 marca 2018 r. w godz. od 12:30 do 18:30 (mecz od godz. 15:00 do 16:45) na
Stadionie Miejskim im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego przy ul. Podwale 1,
 impreza masowa podwyższonego ryzyka o charakterze sportowym, mecz piłki nożnej tj.:
mecz o mistrzostwo III ligi grupa II pomiędzy KS Górnik Konin – KKS 1925 Kalisz w
dniu 01 maja 2018 r. w godz. od 14:30 do 20:30 (mecz od godz. 17:00 do 18:45) na
Stadionie Miejskim im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego przy ul. Podwale 1,
 impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: „Juwenalia Konin 2018” w
dniu 12 maja

2018 r. w godz. od 18:00 do 24:00 na terenie Amfiteatru

„Na Skarpie” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3
 impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: Koncert muzyki klasycznej:
„Koncert Świętojański” w wykonaniu Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w
Krakowie

w

dniu

23

czerwca

2018

r.

w

godz.

od

20:30

do 23:30 na Placu Wolności,
 impreza

masowa

o

charakterze

artystyczno-rozrywkowym

tj.:

„Seminarium

z zakresu ochrony ppoż. pt. „Pali się” połączone z spektaklem teatralnym
„Andropauza 3” w dniu 26 maja 2018 r. w godz. od 18:00 do 22:00 na terenie Amfiteatru
„Na Skarpie” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3,
 impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: „Polska Noc Kabaretowa
2018” w dniu 01 czerwca 2018 r. w godz. od 18:30 do 00:30 na terenie Amfiteatru „Na
Skarpie” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3
 impreza

masowa

o

charakterze

sportowym

tj.:

„Gala

Bokserska”

w

dniu

02 czerwca 2018 r. w godz. od 18:00 do 22:00 na terenie Hali Sportowej Obiektu
Rekreacyjno–Sportowego „RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a,
 impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: „Koncert Galowy 39.
Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2018” w dniu 09
czerwca 2018 r. w godz. od 18:15 do 24:00 na terenie Amfiteatru „Na Skarpie” przy ul.
Kardynała Wyszyńskiego 3,
 impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: „DNI KONINA 2018” w
dniu 16 czerwca 2018 r. w godz. od 20:00 do 00:30 na terenie Amfiteatru „Na Skarpie” przy
ul. Kardynała Wyszyńskiego 3,
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 impreza

masowa

o

charakterze

artystyczno-rozrywkowym

„KONIN

tj.:

DLA

NIEPODLEGŁEJ” w dniu 15 września 2018 r. w godz. od 18:00 do 24:00 na konińskich
błoniach przy ul. Wał Tarejwy,

 impreza masowa o charakterze sportowym tj.: „COPA ROCKY BOXING NIGHT”
w dniu 09 listopada 2018 r. w godz. od 17:30 do 24:00 na terenie Hali Sportowej
Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1a,
 impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: GALA SYLWESTROWA „KOBIETY ŚWIATA” – światowe przeboje muzyki operowej, operetkowej i
musicalowej w projekcie OperaLight w dniu 31 grudnia 2018 r. w godz. od 19:00 do
23:00 na terenie Hali Sportowej Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „RONDO” przy ul. Aleje
1 Maja 1a,
 impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: „KONIŃSKA NOC
SYLWESTROWA” w dniu 31 grudnia 2018 r. w godz. od 23:15 do 01:30 na terenie Placu
Niepodległości przed Konińskim Domem Kultury,
 impreza masowa o charakterze artystyczno-rozrywkowym tj.: „27. Finał Wielkiej
Orkiestry

Świątecznej

Pomocy

–

koncert

zespołu

„Lanberry”

w dniu 13 stycznia 2019 r. w godz. od 18:00 do 21:00 na terenie parkingu przed Centrum
Handlowym

„Galeria

nad

Jeziorem”

przy

ul.

Paderewskiego

8.

2. W 2018 roku wpłynęło także trzynaście (13) zgłoszeń o organizacji imprez rekreacyjnych,
festynów i innych, które nie wymagają wydania pozwolenia na ich organizację :
 24 marca godz. 17:00-21:00 – Gala Boksu Copa Fight Nigt – Obiekt Sportowo-Rekreacyjny
Rondo,
 18-19 maja – Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa. Zawody w dniu 18 maja w godz. 10:00 –
15:30

na

terenie

stadionu

przy

ul.

Dmowskiego

i

Parku

im.

F.

Chopina,

a w dniu 19 maja – Bieg Główny oraz marsz z kijkami – w godz. 16:00 – 20:00 – Plac
Wolności i ulice Starówki,
 Dni

Chorznia

i

Festiwal

Kolorów

–

26

maja

godz.

16:00,

boisko

przy

ul. Spółdzielców,
 Zakończenie roku szkolnego przez Szkołę Języków Obcych Mała Lingua Grupa PWN w
Parku Chopina – 15 czerwca godz. 16-19,
 Festyn dla zuchów i harcerzy oraz dzieci i młodzieży niezrzeszonej w ZHP pod hasłem
„Radosna Niepodległa” w dniu 9 czerwca, godz. 15:00 - 19:00 na terenie Parku 700-lecia
przy ul. Harcerskiej,
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 Jarmark św. Bartłomieja w dniach 25-26 sierpnia na konińskiej Starówce ,
 Festyn dla dzieci i młodzieży na osiedlu Konin-Laskówiec na terenie parku w dniu 07 lipca,
 Mecz pomiędzy KS Górnik Konin a KKS 1925 Kalisz bez udziału kibiców, członków klubu
oraz gości, w dniu 6 października o godz. 13:00 na Stadionie Złotej Jedenastki im. K.
Górskiego przy ul. Podwale,
 Mistrzostwa Miasta Konina w Sztafetowych biegach przełajowych dla szkół podstawowych
i

szkół

ponadpodstawowych

w

dniu

28

września

w

godz.

8-15

na terenie Parku 700-lecia w Morzysławiu,
 13 października w godz. 15-18 gra miejska „Niewidzialna ręka”,
 13 października w godz. 12-17 gra miejska „Droga do Niepodległej’ na terenie Starówki,
 Impreza Mikołajkowa na Placu Wolności w dniu 6 grudnia,
 Jarmark Świąteczny – Kolęda na Wysokości w dniach 15-16 grudnia na Placu Wolności.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie
Zgromadzenia publiczne
W 2018r. do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie
zgłoszonych zostało 27 zawiadomień o zgromadzeniu publicznym.
1. 11.01.2018r. na placu przed krzyżem przy ul. Szeligowskiego w Koninie zorganizowano
zgromadzenie pod nazwą „Różaniec w intencji Ojczyzny”.
2. 11.02.2018r.

na

placu

przed

krzyżem

przy

ul.

Szeligowskiego

w Koninie zorganizowano zgromadzenie pod nazwą „Różaniec w intencji Ojczyzny”.
3. 14.02.2018r. Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet na placu Wolności w Koninie
zorganizował zgromadzenie pod nazwą „ Akcja ogólnoświatowa One Bilion Rising poprzez taniec wyrażamy sprzeciw przeciwko przemocy wobec kobiet”.
4. 11.03.2018r.

na

placu

przed

krzyżem

przy

ul.

Szeligowskiego

w Koninie zorganizowano zgromadzenie pod nazwą „Różaniec w intencji Ojczyzny”.
5. 04.04.2018r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie zorganizował
zgromadzenie w formie przemarszu ulicami - Kolską, Dąbrowskiego, 3 Maja - do placu
Wolności w Koninie pod nazwą "Autyzm na całe życie" - Światowy Dzień Wiedzy
Na Temat Autyzmu.
6. 24.03.2018r.

na

placu

przed

budynkiem

RAJ

w

Koninie

przy ul. Chopina 9 zorganizowano zgromadzenie pod nazwą „Czarny Piątek Konin”.
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7. 18.04.2018r. dyrekcja I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki na placu Wolności
w Koninie zorganizowała zgromadzenie pod nazwą "Taniec uczniów - polonez klas
maturalnych szkół konińskich".
na

8. 11.04.2018r.

placu

przed

krzyżem

przy

ul.

Szeligowskiego

w Koninie zorganizowano zgromadzenie pod nazwą „Różaniec w intencji Ojczyzny”.
9. 01.05.2018r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rada Międzypowiatowa
w Koninie zorganizowała zgromadzenie w formie przemarszu od Hotelu "Konin" ulicą
Aleje 1 Maja na plac przed Halą Sportową "Rondo" i wiecu przed Halą „Rondo” "Obchody 1-go Maja".
10. 18.05.2018r. zorganizowano zgromadzenie w formie przemarszu od Ronda Solidarności ul.
Przemysłową, Warszawską, Wojska Polskiego do placu Wolności w Koninie pod nazwą
„Marsz Tolerancji”.
11. 11.05.2018r.

na

placu

przed

krzyżem

przy

ul.

Szeligowskiego

w Koninie zorganizowano zgromadzenie pod nazwą „Różaniec w intencji Ojczyzny”.
12. 26.05.2018r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie zorganizowało zgromadzenie
w formie przemarszu od Hali Sportowej „Rondo” ul. Aleje 1 Maja na plac przed Konińskim
Domem Kultury na happening pod hasłem "W zdrowym stylu".
na

13. 11.06.2018r.

placu

przed

krzyżem

przy

ul.

Szeligowskiego

w Koninie zorganizowano zgromadzenie pod nazwą „Różaniec w intencji Ojczyzny”.
14. 24.06.2018r. Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie „SkateKon” zorganizowało przejazd na
rolkach z parkingu przed Amfiteatrem ul. Wyszyńskiego, Alejami 1 Maja, Spółdzielców,
Poznańską - drogą krajową Nr 92 do Goliny (ul. 1 Maja, Kościuszki, Kolejową) przez m.
Adamów, Brzeźniak, Kozarzew do m. Kazimierz Biskupi (ul. Golińską, Kościelną,
Warszawską) do Konina ul. Kazimierską, Przemysłową, Kolejową, 11 Listopada,
Wyzwolenia, Wyszyńskiego na parking przed Amfiteatrem - zgromadzenie pod nazwą
„NIGHT SKATING KONIN”.
15. 23.06.2018r. Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie „SkateKon” zorganizowało w formie
przejazdu

na

rolkach

od

Galerii

Kropka

przy

ul.

Świętojańskiej,

ul. Europejską do gminy Stare Miasto (ul. Ogrodową, Czereśniową, Staromiejską, Sosnową,
Parkową, Tuliszkowską) - powrót do Konina ul. Świętojańską do Galerii Kropka zgromadzenie pod nazwą „KIDS SKATING KONIN”.
16. 02.07.2018r. Zorganizowano przed Sądem Rejonowym przy ul. Chopina w Koninie
zgromadzenie pod nazwą „"5. ŁAŃCUCH ŚWIATŁA - W OBRONIE SĄDU
NAJWYŻSZEGO".
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17. 20.07.2018r. zorganizowano na placu ZE PAK SA przy ul. Kazimierskiej 45 w Koninie
zgromadzenie pod nazwą „Solidarność Energetyczna”.
18. 11.07.2018r.

na

placu

przed

krzyżem

przy

ul.

Szeligowskiego

w Koninie zorganizowano zgromadzenie pod nazwą „Różaniec w intencji Ojczyzny”.
19. 01.08.2018r. na placu przed Domami Centrum przy ul. Dworcowej, następnie w formie
przemarszu

ul.

Dworcową,

Aleje

1

Maja,

Spółdzielców

na

plac

przed kościołem pw. św. M. Kolbe zorganizowano zgromadzenie pod nazwą
"Upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego".
20. 11.08.2018r.

na

placu

przed

krzyżem

przy

ul.

Szeligowskiego

w Koninie zorganizowano zgromadzenie pod nazwą „Różaniec w intencji Ojczyzny”.
21. 24.08.2018r. na placu Wolności w Koninie zorganizowano zgromadzenie pod nazwą
„KonsTytucJa dla Konina”.
22. 11.09.2018r.

na

placu

przed

krzyżem

przy

ul.

Szeligowskiego

w Koninie zorganizowano zgromadzenie pod nazwą „Różaniec w intencji Ojczyzny”.
23. 08.09.2018r. na placu Wolności w Koninie zorganizowano zgromadzenie pod nazwą
„Konińskie czytanie Konstytucji RP”.
24. W dniu 22.09.2018r. dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Koninie zorganizowała
w formie przemarszu z placu przed Szkołą Podstawową Nr 15 ulicami - Topazową,
Cyrkoniową, Kryształową na plac obok boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej Nr 15
zgromadzenie pod nazwą "SOBOTA Z NIEPODLEGŁĄ".
25. 11.10.2018r.

na

placu

przed

krzyżem

przy

ul.

Szeligowskiego

w Koninie zorganizowano zgromadzenie pod nazwą „Różaniec w intencji Ojczyzny”.
26. 09.11.2018r. Fundacja Mielnica zorganizowała na Bulwarze Nadwarciańskim zgromadzenie
pod nazwą "NIEPEŁNOSPRAWNI DLA RZECZPOSPOLITEJ".
27. 11.11.2018r.

na

placu

przed

krzyżem

przy

ul.

Szeligowskiego

w Koninie zorganizowano zgromadzenie pod nazwą „Różaniec w intencji Ojczyzny”.

Wspieranie działalności Straży Granicznej
Zgodnie z art. 8 a Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej jednostki
samorządu

terytorialnego,

państwowe

jednostki

organizacyjne,

banki

oraz

instytucje

ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych
lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży
Granicznej, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. Z uwagi na powyższe
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przepisy Miasto Konin przekazuje środki na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w oparciu,
o umowę pomiędzy Miastem Konin, a Skarbem Państwa – Nadodrzańskim Oddziałem Straży
Granicznej.
W okresie obowiązywania umowy dokonywano zakupu paliwa z przeznaczeniem
do samochodów służbowych pozostających w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Kaliszu
na łączną kwotę 10 000 złotych.
Funkcjonariusze placówki w tym okresie realizowali zadania w różnych miejscach
służbowej

odpowiedzialności

placówki.

W

celu

rzetelnego

wykonania

zadania,

które było przedmiotem umowy tj. zapewnienia porządku publicznego i podnoszenia poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Konina patrole kierowano do wykonywania zadań na terenie
miasta i powiatu w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością.
Współfinansowanie

przez

Miasto

Konin

funkcjonowania

placówki

pozwoliło

na zrealizowanie przez jej funkcjonariuszy różnych działań, w tym:
 współpraca z Delegaturą Urzędu Wojewódzkiego w Koninie dot. m.in. możliwości nielegalnego
pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce w ramach których przeprowadzono 32 działania
i zatrzymano 11 cudzoziemców;
 17 działań przeprowadzonych samodzielnie polegających na kontroli legalności pobytu,
w wyniku których zatrzymano 2 cudzoziemców;
 działania

przeprowadzone

samodzielnie

dotyczące

kontroli

legalności

zatrudnienia

cudzoziemców: 3 kontrole na terenie m. Konin oraz 1 na terenie powiatu konińskiego;
 działania polegające na przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych wobec cudzoziemców
przebywających na terenie RP:

12 wywiadów i 59 sprawozdań na terenie

m. Konin

oraz 16 wywiadów i 89 sprawozdań na terenie powiatu konińskiego;
 działania na terenie powiatu konińskiego we współpracy z KMP w Koninie i PIP
w Koninie z zakresu EMPACT THB (Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy p-ko
Zagrożeniu Przestępczości Handlu Ludźmi) w ramach europejskiej akcji Joint Action Day
koordynowanej przez Europol ukierunkowanej na zwalczanie handlu ludźmi w celu zwalczania
pracy przymusowej;
 przeprowadzanie działań w ramach częściowej realizacji SOR TAROT wraz z inspektorami
Wielkopolskiego UCS w Poznaniu z zakresu kontroli legalności wykonywania pracy,
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom w barach i restauracjach wietnamsko - chińskich;
 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie w zakresie wykonywania pracy
przez cudzoziemców;
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 współpraca z Urzędem Stanu Cywilnego w Koninie oraz na terenie powiatu konińskiego
w zakresie pobytu cudzoziemców na terenie służbowej odpowiedzialności oraz zawierania
związków małżeńskich;
 współpraca z SOK Konin w ramach realizacji porozumienia o współdziałaniu w zakresie
strategii zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych;
 rozpoznanie i stały monitoring cudzoziemców przebywających na terenie miasta Konina
i w powiecie poprzez prowadzoną przez naszą placówkę Mapę Cudzoziemców i Teczkę Rejonu;
 współpraca z władzami niepublicznych uczelni wyższych oraz innych podmiotów edukacyjnych
z terenu m. Konina celem ustalenia czy posiadają na swoich listach rekrutacyjnych studentów –
słuchaczy cudzoziemców, rozpoznanie dot. wyłudzenia przez cudzoziemców zezwoleń na pobyt
czasowy w związku z podjęciem nauki w niepublicznych szkołach policealnych.
Placówka Straży Granicznej wpisała się na stałe w system urzędów powołanych do służby
miejscowej społeczności.
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PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE ZJAWISK
NARKOMANII, ALKOHOLIZMU, PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ INNYCH ZJAWISK I ZACHOWAŃ NEGATYWNYCH

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie
1.

DZIAŁANIA

ZMIERZAJĄCE

DO

POPRAWY

BEZPIECZEŃSTWA

I PORZĄDKU

 w 2018 r. kontynuowano Program Konińska Karta Seniora – wydano 1082 karty;
 kontynuowano Program Konińska Karta Rodziny 3+ - wydano 2716 kart;
 udzielono dotacji 4 organizacjom pozarządowym na realizację projektów

aktywizacji

seniorów poprzez integrację, edukację, rekreację;
 współorganizowano wspólnie z Komendą Miejską Policji różnego rodzaju działania
profilaktyczno - edukacyjne dla seniorów;
 współorganizowano imprezy, których celem było wsparcie medyczne rodziców małych
dzieci (Diagnostyka Smyka), promocja zdrowego stylu życia oraz integracja rodzin;
 sfinansowano organizowane przez Fundację Sercem Przyprawioną przedświąteczne
warsztaty kulinarne dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy;
 wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich
zakupiono odzież zimową dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego w ramach
zadania „Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę”
 zlecono podobnie jak w latach poprzednich Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi prowadzenie
noclegowni, schroniska oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych;
 zlecono Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi świadczenie usług opiekuńczych w domu
podopiecznego;
 wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zorganizowano szkolenie
dla

koordynatorów

wychowania

zdrowotnego

oraz

przedstawicieli

szkół

ponadpodstawowych z zakresu profilaktyki raka jądra;
 współorganizowano wraz z NZOZ Pielęgniarsko – Położniczy „CORDIS” s.c.
przeprowadzenie zajęć warsztatowych z higieny osobistej w konińskich świetlicach
środowiskowych w ramach kampanii społecznej „Zdrowie Edukacja Wiedza”
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 zlecono Fundacji Aleją Zdrowia od Juniora do Seniora prowadzenie Punktu konsultacyjnego
dla pacjentów ze wskazaniami do leczenia medyczną marihuaną, działającego
we współpracy z poradnią leczenia bólu;
 zorganizowano wspólnie

Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej

4 akcje profilaktyczno – edukacyjne pod nazwą „Zdrowie to podstawa”

II. PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZENIE ZJAWISK NARKOMANII,
ALKOHOLIZMU, PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ INNYCH ZJAWISK
I ZACHOWAŃ NEGATYWNYCH
1. Realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii poprzez zapobieganie i minimalizowanie szkód związanych z uzależnieniem
i przemocą.
Wydział Spraw Społecznych UM w Koninie w 2018 r. realizował zadania wynikające
z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina,
przyjętego Uchwałą nr 583 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2017 r. m.in.:


zlecono 6 organizacjom pozarządowym prowadzenie 9 świetlic środowiskowych,



zlecono

2

organizacjom

pozarządowy

prowadzenie

7

środowiskowych

ognisk

wychowawczych i 6 świetlic socjoterapeutycznych;


powstały również przy Związku Harcerstwa Polskiego w Koninie 3 nowe placówki wsparcia
dziennego funkcjonujące w ramach pracy podwórkowej ( te placówki nie są finansowane
z budżetu miasta);



zlecono Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (TIO) realizację programu zapobiegania
i

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie

„Bezpieczeństwo

w

rodzinie”

i „Dzieciństwo bez przemocy”;


zlecono organizacjom pozarządowym organizację 9 półkolonii letnich i 10 zimowych
z programem profilaktycznym z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych;



zlecono Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” oraz Towarzystwu
Przyjaciół

Dzieci

organizację

dwóch

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;
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kolonii

socjoterapeutycznych

dla

dzieci



dofinansowano działalność Konińskiego Banku Żywności świadczącego pomoc żywnościową
dla rodzin dysfunkcyjnych;



zlecono TIO organizację olimpiady wiedzy na temat uzależnień skierowanej do uczniów
konińskich szkół;



zlecono Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem” realizację rekomendowanego
programu

profilaktycznego

pod

nazwą

„Szkolna

Interwencja

Profilaktyczna”

(oddziaływaniami objęto 11 pedagogów, 105 nauczycieli, 192 rodziców i 950 uczniów);


zlecono prowadzenie Konińskiej Grupy PaT;



współorganizowano (z Konińskim Domem Kultury i Parafią św. Wojciecha) koncerty –
spotkania dla osób uzależnionych i borykających się z problemami uzależnień
w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” ;



współorganizowano wspólnie z Komendą Miejską Policji konferencję podsumowującą
pierwszą edycję programu „Razem dla bezpieczeństwa”

oraz konferencję „Zrozumieć

dziecko we współczesnym świecie”;


Stowarzyszenie

Integracji

Społecznej

„RAZEM”

realizowało

w

pięciu

szkołach

ponadgimnazjalnych na terenie Konina program z zakresu profilaktyki zespołu FAS
(alkoholowy zespół płodowy) i zespołu RAD (zespół zaburzenia więzi) -oddziaływaniami
objęto 1015 uczniów;
W 2018 roku realizowano „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata 2016 –
2018”, przyjęty Uchwałą nr 226 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 r. W jego ramach,
w 2018 zlecono Stowarzyszeniu MONAR „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób
i Rodzin Dotkniętych Problemem Narkotykowym”. W tej placówce w 2018 roku udzielono 1153
porady (271 telefonicznych i 723 w poradni), konsultacje i informacje oraz zrealizowano około 160
godzin terapii indywidualnej. W 2018 r. do Punktu zgłosiło się 78 nowych osób (w tym także
członkowie rodzin osób uzależnionych). Placówka realizowała także program pod nazwą
„Profilaktyka poprzez wartości” skierowany do uczniów konińskich szkół. Wzięło w nim udział
892 uczniów.
Od 2008 r. przy Punkcie Konsultacyjnym funkcjonuje hostel, w którym w 2018 roku przebywało 10
osób dorosłych i 3 dzieci.
Przy placówce MONAR w Koninie w 2018 r. funkcjonowały:
- otwarta grupa wsparcia dla rodziców osób uzależnionych,
- otwarta grupa wsparcia dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję „Zgoda na siebie”.
Punkt Konsultacyjny w 2018 r. realizował dwa nowe programy:
87

 CANDIS do którego zakwalifikowane zostały 23 osoby. W trakcie programu
przeprowadzono 23 spotkania diagnostyczno – motywujące oraz liczne spotkania
edukacyjno – terapeutyczne,
 Dzieci Uzależnionych Rodziców (DUR),z którego skorzystało 8 osób. W trakcie realizacji
programu przeprowadzono 8 spotkań diagnostyczno – motywujących oraz 20 spotkań grupy
wsparcia.
Ponadto w 2018 r. Stowarzyszenie MONAR w Koninie otrzymało dotację na realizację szkolnego
programu uniwersalnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych dla młodzieży, rodziców
i nauczycieli.
2. Wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno – prawnego, socjalnego,
zawodowego i rodzinnego oraz ośrodków interwencji kryzysowej
Osoby i rodziny będące w sytuacjach kryzysowych mogły w 2018 r. uzyskać pomoc specjalistów
Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
której działalność dofinansowywana jest ze środków profilaktyki. Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie zatrudnia w Sekcji specjalistów z zakresu specjalistycznego poradnictwa oraz interwencji
kryzysowej. Można tam skorzystać z miejsc schronienia przed przemocą.
W 2018 r. w Sekcji udzielono:
 412 porady psychologiczne
 1679 porad socjalnych
 148 porad w ramach telefonu zaufania i 15 porad e- mailowych,
 17 rodzinom, w tym 22 dzieciom, udzielono schronienia całodobowego
(w tym 7 rodzinom z tzw. „gorącej interwencji”).
Pracownicy tej placówki odwiedzili 212 środowisk, w których zgłoszono podejrzenie stosowania
przemocy, udzielając wsparcia osobom doświadczającym przemocy, dostarczając informacji
o

prawach

jakie

im

przysługują

i

możliwościach

wyjścia

z trudnej sytuacji. Zawsze sytuacja każdej takiej rodziny jest monitorowana przez pracownika
socjalnego we współpracy z policją i innymi instytucjami.
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Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej realizowała ponadto w 2018 roku
następujące programy:


„Przeciwdziałanie przemocy program profilaktyczno – edukacyjny dla uczniów klas V
konińskich szkół podstawowych” – w programie udział wzięło 845 uczniów z 12 szkół
podstawowych w Koninie,



„Program profilaktyczno – edukacyjny dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie
promowania

i

wdrażania

prawidłowych

metod

wychowawczych

w

stosunku

do dzieci z rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie” – w programie udział wzięło14 rodzin,
dla których odbyło się 18 spotkań grupy wsparcia, przeprowadzono 144 rozmowy
indywidualne oraz odbyło się 50 zajęć edukacyjnych z dziećmi.


„Program aktywizująco – wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych” –
w programie udział wzięło 10 rodzin



„Szansa na życie” - tzw. okno życia.

W 2018 roku kontynuował pracę powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina
Nr 49/2011 z dnia 14.07.2011 r. - Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Koninie ds. realizacji
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta
Konina”.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” - do przewodniczącego Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Koninie w 2018 r. wpłynęły 143 formularze

„Niebieskiej Karty”,

a zakończono te procedurę w 96 rodzinach. W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania
składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Zostały powołane 94 grupy robocze – łącznie
odbyło się 261 posiedzeń grup roboczych.
Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne, socjalne realizowane jest również na terenie
Konina przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, które prowadzi Centrum Interwencji
Kryzysowej.
W 2018 roku udzielono:
 114 porad psychologicznych dorosłym;
 185 porad socjalnych;
 329 porad prawnych;
 81 porad pedagogicznych;
 30 porad psychologicznych dla dzieci i młodzieży;
 zredagowano 326 pozwów, pism procesowych, odwołań;
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 udzielono 73 porady i informacje telefoniczne;
 udzielono 32 porady socjalne i pedagogiczne ofiarom przemocy.
W Centrum Interwencji Kryzysowej w 2018 roku realizowany był program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie „Prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy” .
Objęto nim 6 sprawców przemocy skierowanych postanowieniem Sądu Rejonowego w Koninie.
Na terenie Konina w 2018 roku funkcjonowały 3 punkty nieodpłatnych porad prawnych
( 1 prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, 2 prowadzone przez Miasto Konin) .
Udzielono

w

nich

łącznie

930

porad

osobom

uprawnionym,

zgodnie

z

ustawą

z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Z budżetu miasta
sfinansowano druk 800 szt. opracowanych przez resort sprawiedliwości poradników dla młodzieży
ze szkół ponadpodstawowych z cyklu „Prawo na szkolnym korytarzu i w życiu codziennym
młodzieży”, a następnie przekazano je do placówek oświatowych.
3. Prowadzenie działań zmierzających do zmotywowania osoby nadużywającej alkohol do
ograniczenia jego spożywania lub, gdy jest to konieczne podjęcie przez nią leczenia
odwykowego
W 2018 roku odbyło się 12 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Miasta Konina oraz 30 posiedzeń zespołu motywującego KRPA. W roku tym do Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 61 wniosków o wszczęcie postępowania w
stosunku do osoby nadużywającej alkoholu. Większość (36) złożyła policja, pozostałe: rodziny
osób

uzależnionych

(10

wniosków),

MOPR

–

Miejski

Zespół

Interdyscyplinarny

w Koninie (15 wniosków). Podczas posiedzeń zespołu motywującego 27 osób zostało
zmotywowanych do dobrowolnego podjęcia terapii (monitorowanej przez KRPA). Do Sądu
Rejonowego w Koninie

Komisja skierowała 25 wniosków o zobowiązanie do leczenia

odwykowego osób, które terapii nie przeprowadziły lub nie stawiły się na żadne wezwanie
na rozmowę.
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4. Podejmowanie działań edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do sprzedawców
alkoholu
1. W

2018

roku

funkcjonariusze

KMP

w

towarzystwie

członków

KRPA

–

raz w miesiącu przeprowadzali wizytacje wybranych sklepów oferujących alkohol, pod
kątem

przestrzegania

zasad

jego

sprzedaży.

Skontrolowano

około

36

sklepów

i w okresie letnim ogródki piwne.
2. Przeprowadzono szkolenie z kontroli zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych dla około 30 przedsiębiorców sprzedających alkohol;

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach zadań statutowych, w tym również
autorskich

programów,

realizował

zadania,

najczęściej

poprzez

bezpośredni

kontakt,

w tym wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania, na rzecz znacznej liczby mieszkańców
miasta. Zabezpiecza ich podstawowe potrzeby, a tym samym bezpieczeństwo osób i rodzin.
Zapewniono wsparcie finansowe i niefinansowe. Wśród wielu form pomocy nie można
byłoby mówić o bezpieczeństwie bez umożliwienia pobytu dzieciom w placówkach wsparcia
dziennego, rodzinnych formach pieczy zastępczej, a osobom dorosłym: w domach pomocy
społecznej oraz w ośrodkach wsparcia dziennego (środowiskowych domach samopomocy,
dziennych domach samopomocy, mieszkaniach chronionych oraz w noclegowni i schronisku
dla bezdomnych czy ogrzewalni).
Niezauważalne niedożywienie, to skuteczna pomoc w formie posiłków dla 1071 dzieci
i młodzieży w placówkach oświatowych, oraz 277 osób dorosłych w stołówce Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze łącznie dla 284 osób, a także
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla

51 osób z zaburzeniami psychicznymi, to zapewnienie

bezpieczeństwa nie tylko we własnym mieszkaniu.
W ramach rządowego programu Rodzina 500 plus, w myśl ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci wypłacono świadczenia dla ponad 6 600 dzieci. Natomiast na 135 dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka wypłacono dodatki
wychowawcze lub dodatki do zryczałtowanej kwoty.
Kolejnym wsparciem finansowym mieszkańców Konina była realizacja programu „Dobry
Start” - wypłacano raz w roku świadczenie w wysokości 300 zł. , w związku z rozpoczęciem roku
szkolnego, dla 7. 251 dzieci, oraz dla 106 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
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Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim nieodwracalnym upośledzeniem
albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, w myśl ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” wypłacono 7 jednorazowych świadczeń po 4000 zł.
Bezpośrednia realizacja, a także koordynacja realizacji pomocy dla najsłabszych
mieszkańców miasta w okresie zimy, to niejednokrotnie ochrona ich przed utratą życia.
Szczególne

wsparcie,

w

tym

finansowe,

dotyczyło

732

wniosków

osób

z niepełnosprawnościami w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz dla 29 innych
podmiotów, to także wzmocnienie ich poczucia bezpieczeństwa i ograniczenie bezrobocia. Osoby
z niepełnosprawnościami są także objęte pomocą i wsparciem na podstawie innych ustaw.
Procedura

„Niebieskie

Karty”,

obejmowała

ogół

czynności

podejmowanych

i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy (nie tylko
fizycznej) wśród 226 rodzin, by były chronione przed sprawcą przemocy. Mieszkańcy miasta mieli
dostęp również do poradnictwa interdyscyplinarnego i schronienia całodobowego.
Znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa, w szerokim tego słowa znaczeniu, miała
praca 6 asystentów rodziny z
zastępczej dla

111 rodzinami oraz wsparcie 6 koordynatorów rodzinnej pieczy

93 rodzin zastępczych.

Innowacyjną formą związaną z poprawą bezpieczeństwa dzieci były działania z projektu
„Wspiera.MY”, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja w okresie 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r.
w partnerstwie z Rodzinnym Domem Dziecka prowadzonym przez Stowarzyszenie „Prom”
w Koninie.

Celem projektu było zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin

biologicznych mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i zwiększenie potencjału
opiekuńczo – wychowawczego rodzin zastępczych oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej.
Działaniami objęto 48 osób dorosłych i 16 dzieci z rodzin biologicznych, mające

problemy

opiekuńczo-wychowawcze, oraz 66 osób dorosłych i 24 dzieci z rodzin zastępczych. Ponadto
przeszkolono 12 osób dorosłych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W ramach
projektu rozszerzono także infrastrukturę Ośrodka, a tym samym poprawiono dostępność
mieszkańców do naszej instytucji.
W ramach działań, wspólnie z partnerem projektu, została opracowana „Strategia
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie na lata 2019 – 2025”, przyjęta Uchwałą Nr 21
Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 r. . Celem realizacji założeń strategii jest wzmocnienie
rodziny do prawidłowego wypełniania swojej funkcji oraz wskazanie metod i kierunków działania,
które przyczynią się do minimalizowania różnic w starcie w dorosłość dzieci, także tych które
dorastały w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.
Poprzez realizację projektu rozszerzyliśmy interdyscyplinarne wsparcie rodzin biologicznych
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i zastępczych w rozwiazywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych.
Wymienione przykładowe działania, jak również edukacja i profilaktyka oraz reintegracja
społeczna

i

zawodowa,

to

podstawa

bezpieczeństwa

koninian,

zarówno

dzieci

jak i osób dorosłych, w tym seniorów. W/w działania realizowane są przez pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym również we współpracy z innymi podmiotami.
Skuteczność realizacji przedmiotowych zadań, to efekt profesjonalizmu kadry, a także pozyskania
środków zewnętrznych.

Komenda Miejska Policji w Koninie
Przemoc w rodzinie
Działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez
funkcjonariuszy Wydziału Prewencji wpisują się w Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy
na lata 2014 – 2020 oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy na terenie miasta Konina, Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020 oraz Gminne Programy Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. Partnerami w/w programów są między innymi: Miejski Ośrodek Pomocy
w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rada Miasta, Rady Gminne, członkowie
Zespołów Interdyscyplinarnych, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie, kuratorzy
Sądu Rejonowego w Koninie, organizacje pozarządowe.
W okresie sprawozdawczym funkcjonariusze Policji sporządzili 248 Niebieskich Kart, z czego
w przypadku 205 kart wszczęto procedurę. Na terenie miasta sporządzono 147 Niebieskich Kart,
na terenie wiejskim sporządzono 101 Niebieskich Kart. Dotkniętych przemocą w rodzinie było
96 małoletnich oraz 218 kobiet; z czego 186 kobiet do 65 roku życia oraz 32 kobiety od 66 roku
życia.
Funkcjonariusze doprowadzili 87 mężczyzn i 5 kobiet - sprawców przemocy do Policyjnych
Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do wytrzeźwienia. Ponadto funkcjonariusze Komendy
Miejskiej Policji w Koninie w trakcie prowadzonych interwencji dotyczących przemocy w rodzinie
zatrzymali 49 sprawców z art. 15 a Ustawy o Policji.
Osoby pokrzywdzone zaznaczyły w 211 przypadkach, że doświadczają przemocy psychicznej,
a 236 przemocy fizycznej.
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Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie w okresie sprawozdawczym z art. 207 kk.
wszczęli 81 postępowań, 25 zostało skierowanych do sądu z aktem oskarżenia, 70 odmów wszcząć.
Dzielnicowi oraz funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
w okresie sprawozdawczym brali udział w 218 posiedzeniach grup roboczych na terenie miasta
Konina oraz 98 na terenie gmin powiatu konińskiego.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zgodnie z zapisami statutowymi podejmuje
nieustannie pracę nad poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, która jest zadaniem
statutowym Towarzystwa – organizacji pozarządowej pożytku publicznego.
Działalność Towarzystwa

w

zakresie

zapobiegania

przestępczości

oraz

ochrony

bezpieczeństwa obywateli – dzieci, młodzieży i dorosłych, zgodna jest z założeniami przyjętymi
w programie i dotyczy:


podejmowania działań w zakresie ograniczania przestępczości, zjawisk patologicznych
i innych zagrożeń, w tym redukcji szkód społecznych dla mieszkańców Konina
(dzieci i osób dorosłych)



współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa z jednostkami samorządowymi, policją,
strażą, lokalnym środowiskiem i organizacjami pozarządowymi



propagowania wśród mieszkańców Konina

zachowań asertywnych, powszechnie

akceptowanych i chroniących przed zagrożeniami (przemoc, uzależnienia, konflikt
z prawem)


kontynuowania zadań dotyczących bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie czasowej



pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na szeroko rozumianą
profilaktykę i bezpieczeństwo

Działalność programowa w 2018 roku adresowana była do:
1. dzieci i młodzieży – wychowanków sześciu świetlic socjoterapeutycznych i świetlicy
środowiskowej „Starówka” w Koninie
2. ofiar przemocy w rodzinie – korzystających ze wsparcia w Centrum Interwencji Kryzysowej
w Koninie
3. sprawców przemocy – uczestników grupy korekcyjno - terapeutycznej
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4. ogółu społeczeństwa korzystających z bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych,
pedagogicznych i socjalnych oraz z mediacji w Centrum Interwencji Kryzysowej w Koninie
5. mieszkańców M. Konina do których adresowane było w 2018 roku nieodpłatne poradnictwo
prawne i edukacja prawną oraz działania podejmowane na rzecz osób pokrzywdzonych
przestępstwem

1.

Praca w środowisku dzieci i młodzieży
Koncentrowała się na obejmowaniu wsparciem i pomocą dzieci i młodzieży, z grup

podwyższonego ryzyka społecznego, z rodzin niewydolnych wychowawczo, kryzysowych,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nadużywających alkoholu i podejmujących często
działania, o charakterze przestępczym.
Towarzystwo wyposażyło beneficjentów projektu w umiejętności korzystania z wiedzy
i instrumentów prawnych u członków rodzin, w praktycznym, samodzielnym rozwiązywaniu
problemów rodzinnych i osobistych, dzięki korzystaniu z porad prawnych i psychologicznych oraz
mediacji w polubownym rozwiązywaniu sporów i problemów.
W celu zachowania profesjonalizacji działań i najwyższych standardów – Towarzystwo
pozyskuje środki finansowe m.in. z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dzięki którym
zakupuje rekomendowane programy autorskie, zatrudnia wysokiej klasy specjalistów i autorów
w/w projektów, wyposaża

nauczycieli i wychowawców w nowe jakościowo kompetencje

i umiejętności – oddziaływuje na społeczeństwo, redukuje zagrożenia i minimalizuje szkody
społeczne.
Każdemu potrzebującemu nie odmawiamy rozmowy wspierającej, informującej
o prawach i możliwościach jego rozwiązania. Wzmacniamy w klientach Ośrodka poczucie własnej
wartości, które w profilaktyce XXI wieku uznawane jest za najważniejszy czynnik zdrowia
psychicznego. Jednocześnie jest czynnikiem chroniącym przed trudnościami. Z klientami
pracujemy nad rozpoznaniem swoich mocnych stron i redukcją słabych, bowiem pozwala
to na zbudowanie właściwej samooceny.
Oferta programowa adresowana do tej grupy dzieci i młodzieży obejmowała:
1. opiekę, edukację, wsparcie i socjalizację, prowadzoną w 6 świetlicach socjoterapeutycznych
i 1 środowiskowej dla ok. 170 dzieci;
2. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, w oparciu o programy profilaktyki informacyjnej
i selektywnej m.in. „Spójrz inaczej”, Program Profilaktyczno – Wychowawczy EPSILON,
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Program Terapeutyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów”, Program Środowiskowej Profilaktyki
Uzależnień oraz najnowszy program zakupiony w 2018 roku

pt. „Program Nauki

Zachowania”;
3. uczestnictwo w terapii pedagogicznej, realizowanej w formie zajęć wyrównawczych,
ogólnorozwojowych,

kształtujących zainteresowania poznawcze dzieci

(plastyczne,

muzyczne, teatralne, turystyczne, sportowe, ekologiczne i informatyczne) ;
4. pomoc dziecku w odrabianiu

prac domowych, przygotowywaniu do sprawdzianów,

klasówek i wyrównywaniu zaległości szkolnych, aby skutecznie przeciwdziałać
nie klasyfikowaniu do klasy następnej;
5. zajęcia kształtujące i rozwijające podstawowe umiejętności i kompetencje społeczne, w tym
prawidłowego komunikowania się i powstrzymywania agresji, proszenia o pomoc,
rozwiązywania konfliktów za pomocą rozmowy i negocjacji, konstruktywnego wspierania
dziecka w kryzysach rozwojowych;
6. realizowanie programów profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego i aktywnego stylu
życia w ramach przygotowywania dzieci i młodzieży do organizowanej po raz XXIII
olimpiady wiedzy o środkach psychoaktywnych ph. „Razem chronimy siebie”;
7. pomoc dziecku w kontakcie indywidualnym, w kryzysach rozwojowych, rówieśniczych
i szkolnych, w zakresie rozwiązywania bieżących problemów dziecka i nie dopuszczanie
do nagromadzenia problemów, których następstwem może być wagarowanie, szukanie
kontaktów destrukcyjnych w nieformalnych grupach i subkulturach młodzieżowych oraz
wpadanie w pułapkę autodestrukcyjnych zachowań;
8. prowadzenie konsultacji, doradztwa i wsparcia dla rodziców, w ramach spotkań
indywidualnych i grupowych - „Szkoły dla rodziców” i pedagogizacji rodziców;
9. systematyczną współpracę ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie świetlic,
z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi i policją;
10. .organizowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla wychowanków świetlic,
w formie zajęć na półkolonii i kolonii, w okresie ferii zimowych i letnich.
Oferta programowa, jako alternatywa na edukacyjne zagospodarowywanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży

po zajęciach szkolnych, realizowana jest w pełnym zakresie, dzięki

dodatkowym środkom finansowym pozyskiwanym w procedurze ofert konkursowych, z Wydziału
Spraw Społecznych UM w Koninie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego –
Departamentu Zdrowia, Wojewody Wielkopolskiego – Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Departamentu
Pożytku Publicznego PO FIO oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto Starostwa Powiatowego
w Koninie, Słupcy, Turku i Kole.
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Dzięki pozyskiwanym dotacjom świetlice czynne są codziennie, od poniedziałku do piątku
włącznie, przez 2 – 3 godziny dziennie. W ramach zajęć profilaktycznych realizowane są programy
autorskie, rekomendowane przez m.in. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzieci korzystały też z zajęć na basenie
„RONDO” oraz z kręgielni.
Brały udział

w seansach filmowych w CKIS „OSKARD”. W seansach filmowych

i spektaklach teatralnych uczestniczyło

170 dzieci i młodzieży.

Nowe oferty programowe

zwiększyły zainteresowania dzieci i młodzieży zajęciami pozaszkolnymi i pozalekcyjnymi oraz
dały możliwości wyboru rodzaju zajęć, zgodnie z ich indywidualnymi zainteresowaniami, talentami
i potrzebami.
Były także alternatywą na racjonalne i aktywne zagospodarowywanie czasu wolnego,
bez środków psychoaktywnych, bez agresji, bez przemocy.
Ważne miejsce w działalności programowej, skierowanej do uczniów wszystkich typów
szkół zajmuje olimpiada wiedzy o środkach psychoaktywnych, zorganizowana w 2018 już po raz
XXIII, pod hasłem „Razem chronimy siebie”. Brało w niej udział ok. 700 uczniów wszystkich
typów szkół – publicznych i niepublicznych

z

25 placówek. Dzieci i młodzież zostały

przygotowane przez pedagogów szkolnych w zakresie podstawowych umiejętności i kompetencji,
asertywnego zachowywania się, odmawiania w sytuacji nacisku czy namawiania oraz ochrony
przed zagrożeniami. Ważne miejsce zajmowało wyposażenie dzieci w wiedzę o czynnikach
chroniących i czynnikach ryzyka.
Przygotowanie do eliminacji na szczeblu szkoły, a następnie miejskim, wymagało
od uczniów zgłębienia wiedzy o zachowaniach ryzykownych, przyczynach i skutkach zdrowotnych
i społecznych, związanych z eksperymentowaniem ze środkami uzależniającymi oraz wzmacniania
umiejętności chroniących, w tym postaw asertywnych i prozdrowotnych młodzieży.
Liczny udział młodzieży w olimpiadzie, świadczy o potrzebie organizowania eliminacji,
która w 2018 roku wzbogaciła się o nowe formy aktywności, w postaci rozwiązania na komputerze
testu indywidualnie przez uczniów, z poszczególnych placówek, grupowym opracowaniu hasła
profilaktycznego, małych form teatralnych o problematyce profilaktycznej i autorskich prezentacji
multimedialnych (filmy i spoty).
Młodzież z konińskich szkół średnich przygotowała happening uliczny, w którym
manifestowała sprzeciw wobec postaw niektórych dorosłych – właścicieli i sprzedawców punktów
sprzedaży napojów alkoholowych, sprzedających młodym osobom alkohol i papierosy, pomimo
ustawowego zakazu.
Barwny korowód przeszedł ulicami od Placu Wolności z udziałem Pana Prezydenta Miasta
Konina do ul. 3 Maja, z licznym udziałem młodych ludzi oraz ich wychowawców, pokazał,
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że młodzież ceni sobie życie wolne od nałogów, promuje aktywne formy spędzania czasu wolnego,
wyraża swój sprzeciw dla zachowań ryzykownych i szkodliwych. Ceni sobie wolność, jako wartość
autoteliczną.
Podsumowanie olimpiady na poziomie miejskim

odbyło się w Sali Sesyjnej Ratusza

Miejskiego w Koninie. W uroczystości uczestniczył Prezydent Miasta Konina Pan Józef Nowicki,
Przewodniczący Rady Miasta Konina Pan Wiesław Steinke, radny sejmiku woj. wlkp. Pan
Kazimierz Pałasz, Komendant Miejski Policji w Koninie, kierownicy Wydziałów Urzędu
Miejskiego w Koninie, policjanci z Wydziału Prewencji, radni rady Miasta, dyrektorzy szkół,
nauczyciele, pedagodzy i młodzież.
W okresie ferii zimowych i letnich organizowane były w Koninie półkolonie, z programem
sportowo – turystycznym, ekologicznym, socjoterapeutycznym i z dożywianiem.
Półkoloniami zimowymi i letnimi sfinansowanymi przez Urząd Miejski w Koninie objęto
w 2018 roku 250 dzieci, które pochodziły z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i z problemem
uzależnienia.
Ponadto

w

koloniach

zorganizowanych

przez

TIO

w

Szczyrku

i

Mrzeżynie,

współfinansowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu , Wielkopolski Urząd Wojewódzki
i Urząd Marszałkowski w Poznaniu - uczestniczyło 250 dzieci, w tym 50 z Konina.
Łącznie zorganizowanym wypoczynkiem z programem socjoterapeutycznym, sportowym
i turystycznym objęto ok. 500 dzieci i młodzieży.
Pobyt dzieci, zwłaszcza z rodzin przemocowych na półkoloniach i koloniach wypełniony
był nie tylko programem turystycznym, sportowym i rekreacyjnym, ale w znacznej części
przeznaczony był na przywrócenie dziecku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, odreagowanie
urazów i wykształcenie właściwych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Wychowankowie nauczyli
się wyrażać swoje potrzeby, emocje i uczucia, a także przestrzegać normy grupowe.
Podczas pobytu na koloniach z programem terapeutycznym – dzieci uczestniczyły
w zajęciach grupowych i indywidualnych, z programem korygującym zachowania i poprawiającym
funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, w szkole i miejscu zamieszkania.
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich przywiązuje bardzo dużą uwagę do kompetencji
i doświadczenia wychowawców pracujących z dziećmi, zarówno w świetlicach, jak i w różnych
formach wypoczynku letniego i zimowego. Wzorowa postawa wychowawcy i wychowywanie
poprzez modelowanie osobistym przykładem, jest najlepszym wzorem dla młodego człowieka,
na kształtowanie dobrych relacji z dorosłymi i rówieśnikami.
W 2018 roku Towarzystwo kontynuowało

zadania wynikające z ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świetlice socjoterapeutyczne pracują w oparciu o nowy Statut
i Regulamin placówki, wypełniają zadania, w zakresie wyrównywania poziomu stabilizacji
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życiowej rodzin kryzysowych, dysfunkcyjnych, zagrożonych ograniczeniem lub pozbawieniem
władzy rodzicielskiej.
Praca polegała nie tylko na wypełnianiu wobec dzieci funkcji opiekuńczo – wychowawczej
i wyrównywaniu niedostatków wychowawczych domu rodzinnego, ale na indywidualnym
diagnozowaniu potrzeb dziecka, konstruowaniu indywidualnych programów wyrównywania
niedojrzałości

emocjonalnej,

społecznej

i

poznawczej,

mikrodeficytów

rozwojowych

oraz udzielaniu pomocy i wsparcia w wyrównywaniu dzieciom szans życiowych.
Równolegle z pracą wyrównawczą z dzieckiem prowadzona jest praca

edukacyjna

z rodziną , w ramach programu „Szkoły dla rodziców” i pedagogizacji rodziców.
W cyklu edukacyjnym współfinansowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
pt. Lokalne Usługi Społeczne – realizowany był w 2018 roku program wspierania rodziny
w wypełnianiu funkcji wychowawczej i społecznej, w zaspokajaniu potrzeb dziecka i w zakresie
wypełniania zasad konstruktywnego rodzicielstwa.
Pomoc i wsparcie oraz edukacja i poradnictwo skierowane do dzieci i ich rodziców –
przyczynia się systematycznie do stopniowej

stabilizacji i osiągania podstawowego poziomu

bezpieczeństwa życiowego, zapewniającego dzieciom, we własnej rodzinie normalne i stabilne
warunki rozwoju, akceptacji i zrozumienia oraz poszanowania prawa do własnego zdania
i odmienności..
Kierownicy i wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych zostali przygotowani do podjęcia
nowych zadań, w ramach dwóch 30 godzinnych szkoleń, w zakresie zwiększenia kompetencji
i umiejętności wychowawczych oraz do realizacji nowego 30 godzinnego programu
rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Warszawie „Program Nauki Zachowania””.
Wychowawcy/nauczyciele/ pedagodzy i psycholodzy szkolni uczestniczyli także w 2018
roku w siedzibie Towarzystwa, w 30 godz. szkoleniu pt. „Świetlica w łańcuszku profilaktycznym”,
które to szkolenie przygotowało 45 osób do diagnozowania problemu zażywania środków
psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz prowadzenie rozmowy dziecko – rodzic –
wychowawca.
Szkolenia, kursy, konferencje i warsztaty, których organizatorem jest Towarzystwo –
wpisują się w realizację celów zawartych w Programie m.in. zapewniając mieszkańcom Konina
wzrost poczucia bezpieczeństwa, przyczyniają się do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz wpływają
na ograniczanie i minimalizowanie zachowań aspołecznych i ryzykownych.
W 2018 roku odbyły się, po raz kolejny w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich
w Koninie dwa spotkania informacyjne. W styczniu z kuratorami sądowymi dla osób dorosłych,
a w październiku z kuratorami dla niepełnoletnich.
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Spotkania miały na celu wymianę informacji o rodzinach zagrożonych wykluczeniem,
o dzieciach wychowujących się w tych rodzinach. Towarzystwo przedstawiło kuratorom sądowym
ofertę pomocy i wsparcia, terminy, w których przyjmują specjaliści oraz warunki udziału w grupie
dla ofiar przemocy i oddzielnie dla sprawców.

2.

Ofiary przemocy w rodzinie
Towarzystwo od 18 lat wpisuje się swoją działalnością w realizację miejskiego programu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii m.in. poprzez zapobieganie
i minimalizowanie szkód związanych z uzależnieniami i przemocą w rodzinie.
Od kilkunastu lat realizuje programy: „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo
bez przemocy”. Dzięki ewidencji zdarzeń rodzinnych, prowadzonych przez Policję, w postaci
„Niebieskiej Karty” – Towarzystwo dysponuje danymi obejmującymi ponad 200 rodzin, w których
w 2018 roku dochodziło wielokrotnie do przemocy domowej.
Ofiarami są członkowie rodzin – dzieci, żony, starsi rodzice, rodzeństwo, czasami
też mężowie. Do tej grupy osób adresowane są programy leczenia traumy, rozwoju świadomości,
nabywania umiejętności obrony przed agresją i maltretowaniem oraz zapobiegania przemocy
domowej.
W rodzinach przemocowych żyje ponad 200 dzieci, które same doświadczają przemocy
lub bywają świadkami przemocy, wobec matki lub rodzeństwa. Są ofiarami przemocy fizycznej,
emocjonalnej i manipulowania, rzadko seksualnej, a czasem mają niezaspokojone potrzeby
emocjonalne, społeczne lub biologiczne, związane z rozwojem.
Na propozycję udziału około 170 dzieci i młodzieży w zajęciach, odpowiedziało 30
rodziców. Pozostali albo zaprzeczają problemom, albo nie widzą potrzeby udziału swoich dzieci
w zajęciach, uznając, że jest to prywatna sprawa rodziny.
Zgłoszone do programu dzieci
w Szkole Podstawowej nr 1 w

uczestniczyły w

grupie

terapeutyczno – rozwojowej

Koninie, ul. ul. Kolska, a zajęcia prowadził doświadczony

pedagog (1 raz w tygodniu, przez 1.5 godziny).. Realizował on program rozwoju osobistego,
zwiększania świadomości młodzieży nt. ochrony przed przemocą oraz kształtował umiejętności
asertywne i różne sposoby odreagowywania stresu.
W grupie wsparcia dla kobiet ofiar przemocy, kontynuowane były zajęcia, z programem
psychoedukacyjnym, w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo. W zajęciach uczestniczyło 8 kobiet,
a zaproszenie do udziału w programie skierowano do 53 kobiet, organizując dla nich dwukrotnie
w ciągu 2018 roku spotkania informacyjno – motywacyjne o możliwościach otrzymania bezpłatnej
pomocy i wsparcia, psychologicznego i prawnego.
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Zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga ukierunkowano na rozwój osobisty
kobiet, zwiększenie świadomości swoich praw i obowiązków, wykształcenie umiejętności
przyjaznego komunikowania się w rodzinie i z otoczeniem, radzenia sobie z negatywnymi
emocjami, niskim poczuciem własnej wartości, lękiem, wstydem, złością, brakiem poczucia
bezpieczeństwa i stabilizacji oraz rozwiązywaniem problemów z dystansem i bez emocji.
Ponadto wykształcenie nawyku korzystania z pomocy pracowników socjalnych, Ośrodków
Interwencji Kryzysowej i poradnictwa – pomocy i wsparcia. Dodatkowo zajęcia prowadzone były
przez prawnika, który pomagał w redagowaniu pism procesowych, odwołań, skarg, rozstrzygał
problemy prawne, służył doradztwem i wsparciem.
W Koninie pozostaje nadal grupa ok. 46 kobiet ofiar przemocy domowej z licznymi
barierami psychologicznymi, z niską motywacją do udziału w grupie wsparcia, obawą przed
wiktymizacją, konsekwencjami ze strony męża lub rodziny i niską świadomością potrzeby zmiany
swojej sytuacji prawnej i rodzinnej oraz brakiem odwagi do uruchamiania tych zmian w życiu.
Oczekują na przywrócenie normalności w rodzinie, bez ich udziału.
W okresie objętym sprawozdaniem
przeprowadzono 6 mediacji.

na zlecenie Sądu Okręgowego w Koninie

Wszystkie mediacje prowadzone przez prawnika i pedagoga

zakończyły się polubownym porozumieniem i ugodą.

3.

Sprawcy przemocy
Spotkania motywacyjne ze sprawcami przemocy, prowadzone są w cyklach półrocznych

przez przedstawiciela Towarzystwa, psychologa, prawnika, funkcjonariusza z Wydziału Prewencji
KM Policji i kuratora sądowego.
W okresie sprawozdawczym zaproszono na 2 spotkania 10 sprawców przemocy, a przybyło
8, z których 6 podjęło zajęcia korekcyjno – edukacyjne, prowadzone przez dwóch doświadczonych
specjalistów : psychologa i pedagoga . Specjaliści mają ukończone specjalistyczne szkolenia
i kursy, uprawniające do prowadzenia terapii ze sprawcami oraz Trening Zastępowania Agresji.
Brak zapisu w postanowieniach sądowych o obowiązku uczestniczenia sprawcy przemocy
domowej w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych, uniemożliwia egzekwowanie tego obowiązku
i nie ogranicza zjawiska przemocy, zwłaszcza, że sami sprawcy ze względu na niską świadomość
społeczną nie mają motywacji do zmiany swojego statusu.
Program ze sprawcami przemocy realizowany przez 1,5 godziny tygodniowo obejmował
korektę dotychczasowego systemu norm i wartości, uczył zasad komunikacji społecznej, unikania
barier komunikacyjnych, kształcił potrzebę uważnego słuchania, uczył zasad wyrażania swoich
potrzeb, emocji i uczuć, przestrzegania norm grupowych, panowania nad gniewem i złością,
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tolerancji i odpowiedzialności.
Sprawcy uczestniczący w zajęciach powoli

zmieniali

się, reagowali

spokojnie

na zmieniające się sytuacje rodzinne i potrafili krytycznie ocenić swoje postępowanie.
Praca nad rozwojem grupy jest trudna i wymaga długoletniego i systematycznego oddziaływania.
Przez okres trzech lat od ukończenia szkolenia dla sprawców przemocy – osoba jest
monitorowana, czy zaprzestała stosowania przemocy wobec bliskich i członków rodziny.
Sprawcy, którzy ukończyli minimum 80% zajęć, otrzymują certyfikat.
Zdarza się, że nie wyrażają zgody na dalsze monitorowanie ich sytuacji. Związane
to jest z podjęciem pracy i wyjazdem z miejsca dotychczasowego zamieszkania, brakiem środków
finansowych na dojazd do siedziby Towarzystwa lub innymi przeszkodami podawanymi przez
sprawców.
W dalszym ciągu nie jest wystarczająco rozwiązana sytuacja, w zakresie kierowania przez
Sady sprawców do odbycia obowiązkowego szkolenia (zgodnie z zapisami w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
Głównym celem pracy interwencyjnej specjalistów (prawnika, psychologa, pedagoga,
pracownika socjalnego) jest rozwiązywanie kryzysu poprzez zrozumienie wydarzenia krytycznego,
poszerzenie pola świadomości, dokonanie oceny możliwości poradzenia sobie z kryzysem,
przy jednoczesnym wydobyciu zasobów osoby przeżywającej kryzys.
Kształtując

społeczeństwo

obywatelskie

informujemy obywateli,

o

ich

prawach

i obowiązkach, kształtujemy świadomość i kulturę prawną, zachęcamy do samodzielnego
rozwiązywania swoich problemów, w oparciu o uzyskaną w Centrum Interwencji Kryzysowej
rzetelną wiedzę, o przysługujących uprawnieniach.
Uczymy także odpowiedzialności za podejmowane dziania, poprzez wskazywanie
konsekwencji swoich decyzji. Ta działalność edukacyjna przekłada się na efektywność poradnictwa
prawnego i obywatelskiego oraz wpływa na zwiększenie efektywności działań, w zakresie
zapobiegania pośrednio przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i zapewnienia
porządku publicznego na terenie Miasta Konina.

4.

Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
zagrożonych wykluczeniem społecznym
W 2018 roku Towarzystwo w ramach prowadzonego poradnictwa dla osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym i bezrobotnych, udzieliło pomocy i wsparcia w zakresie aktywizacji
beneficjentom zamieszkałych w Noclegowni w Koninie.
Dla w/w osób dostępne było w CIK w Koninie
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bezpłatne poradnictwo prawne

i obywatelskie oraz możliwość skorzystania nieodpłatnie z Internetu i rozliczenia podatkowego
za rok 2017.
Towarzystwo przekazało także dla potrzebujących kołdry i koce, które okazały się przydatne
w okresie zimowym.

5.

Programy adresowane do ogółu społeczeństwa – edukacja publiczna

Od 2002 roku Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

prowadzi Centrum Interwencji

Kryzysowej, z bezpłatnym poradnictwem interdyscyplinarnym
W ramach działalności Centrum prowadzone jest bezpłatne poradnictwo prawne,
psychologiczne, pedagogiczne i socjalne dla społeczeństwa, o niskim statusie materialnym
oraz dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (pensjonariusze Noclegowni i Schroniska
dla Bezdomnych PCK, długoletni bezrobotni, powracający z odbywania kary więzienia).
Porady, pomoc i wsparcie prowadzone jest ze specjalistami w kontakcie

osobistym

lub telefonicznym, codziennie w godzinach od 15.00 do 18.00. W tym samym czasie czynny
jest też Młodzieżowy Telefon Zaufania.
Poradnictwo dotyczy najczęściej następujących problemów:
 uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 przemocy w rodzinie
 alimentacji
 zadłużenia finansowego, egzekucji komorniczej i eksmisji z mieszkania
 nieporozumień rodzinnych
 niewydolności wychowawczej rodziny
 separacji i rozwodu
 odwołań od decyzji administracyjnych i postanowień sądowych
 świadczeń socjalnych
 podziału wspólnego majątku
 ustalenia ojcostwa, ograniczenia i pozbawienia praw rodzicielskich
 odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego i innych
 ustalenia inwalidztwa
 praw konsumenta
 zdrady małżeńskiej
 mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu problemów rodzinnych lub pracowniczych
 zwolnienia z pracy
W Młodzieżowym Telefonie

Zaufania
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młodzież

chcąc zachować anonimowość,

pyta telefonicznie najczęściej, o działanie środków uzależniających, bezpieczny seks, zagrożenie
HIV/AIDS, o konsekwencje wczesnej inicjacji seksualnej i testy ciążowe.
Zwierza się z przemocy w rodzinie, ale obawia się interwencji zewnętrznej i nie podaje
danych

osobowych.

Młodzież

przeżywa

też

wiele

niepowodzeń

szkolnych,

uskarża

się na subiektywizm nauczycieli w ocenie wyników szkolnych, na brak zrozumienia i pomocy,
ze strony wychowawców klas i przemoc ze strony rówieśników.
Nowym wyzwaniem dla pedagogów udzielających pomocy i wsparcia młodzieży uczącej
się w III Liceum im. C. K. Norwida i ZS CKU im. St. Batorego w Koninie - są problemy młodzieży
związane z : bulimią, anoreksją, samookaleczaniem się, próbami samobójczymi, cyberprzemocą,
depresją i autoagresją.
Są to nowe, zdiagnozowane zagrożenia, z którymi spotykają się nauczyciele i wychowawcy,
a dotyczą one coraz większej grupy młodych osób. Towarzystwo organizuje szkolenia, które mają
na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności rozpoznawania nowych zagrożeń i podejmowania
działań naprawczych w środowisku dzieci i młodzieży.
Wzrost świadomości w zakresie potrzeby korzystania z poradnictwa, związany z motywacją
do rozwiązywania wielu problemów młodzieży – wpłynął na zwiększoną liczbę udzielanych porad
i doradztwa, w tej grupie społecznej.
W okresie sprawozdawczym tj. w 2018 roku
telefonicznych i e-mailowych.

Zredagowano 326

udzielono

844

porad, w tym 73

pism procesowych,

pozwy, odwołania

i apelacje.
Całokształt zadań realizowany jest przy współdziałaniu Towarzystwa z:
 Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego PO
FIO w Warszawie;
 Ministerstwem Sprawiedliwości;
 Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego;
 Wojewodą Wielkopolskim w Poznaniu, Pełnomocnikiem Wojewody ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie;
 Kuratorium Oświaty w Poznaniu;
 Miastem Konin;
 Powiatem Konińskim;
 Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 Wydziałem Prewencji KM Policji w Koninie;
 kuratorami sądowymi dla osób dorosłych i niepełnoletnich;
 pracownikami socjalnymi, pielęgniarkami środowiskowymi;
 pedagogami szkolnymi.
104

Towarzystwo włączyło się w trwającą od kilku lat akcję pomagania ofiarom przestępstw,
zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy
Ofiarom Przestępstw.
W tym czasie prawnik Towarzystwa udzielał porad, wsparcia i informacji osobom,
które są ofiarami przestępstw, zamieszkałym w Koninie i powiecie konińskim w gminach: Stare
Miasto, Rychwał, Wilczyn, Golina i Krzymów, W 2018 roku Towarzystwo w drodze otwartego
konkursu ofert – pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Sprawiedliwości na udzielanie
w Koninie w Dziennym Domu Pomocy nieodpłatnego

poradnictwa prawnego i świadczenia

edukacji prawnej.
W 2018 roku z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Koninie przy ul. Południowej
2 skorzystało 357 mieszkańców Konina. Wśród beneficjentów porad prawnych – specjaliści (radcy
prawni, adwokaci, mgr prawa) wykształcili ważne umiejętności społeczne i osobiste, zdolność
sprawczą polegającą na aktywnym i osobistym dochodzeniu swoich praw i obowiązków.
Dzięki upowszechnianiu wiedzy prawnej – mieszkańcy zostali wyposażeni w instrumenty
i narzędzia prawne, umiejętności mediacyjne, polubownego, pozasądowego rozwiązywania sporów
i praktycznego ich stosowania w życiu codziennym.
Nabyli także umiejętności dochodzenia do konsensusu, kompromisu, uważnego słuchania
i prowadzenia dialogu. Wzrosła również kultura prawna i świadomość prawna wśród mieszkańców
oraz wzrosło poczucie bezpieczeństwa, wartości i samooceny, dzięki poznaniu swoich praw
i obowiązków obywatelskich, instytucji, urzędów, sądów.

6.

Rezultaty, które zostały osiągnięte w 2018 roku

- 170 dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka społecznego uczestniczyło w całorocznych
zajęciach edukacyjnych w świetlicach, w ramach zagospodarowywania czasu wolnego,
jako alternatywy na zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia
- 500 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych zostało
zorganizowanym, edukacyjnym wypoczynkiem zimowym i letnim ( kolonie i półkolonie)
- ponad 700 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych brało udział
w różnych formach aktywności profilaktycznej, w XXIII edycji olimpiady wiedzy o środkach
psychoaktywnych, pod hasłem „Razem chronimy siebie”
- 7 dzieci doświadczonych przemocą domową uczestniczyło w zajęciach grupy terapeutyczno –
rozwojowej
- 8 kobiet ofiar przemocy domowej, objętych zostało zajęciami psychoedukacyjnymi, z programem
rozwoju świadomości i leczenia traumy
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- 6 sprawców przemocy uczestniczyło w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych, z programem
psychokorekcyjnym i przewartościowania dotychczasowego systemu norm i wartości
- z poradnictwa, pomocy i wsparcia prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego
skorzystało 844 osób, w tym 73 młodzieży w Młodzieżowym Telefonie Zaufania
- u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych objętych programami edukacyjnymi, nastąpiła znaczna
poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, poprawa komunikacji społecznej,
umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji. Zwiększyło się też poczucie własnej wartości
i samooceny oraz aktywności i samodzielności w rozwiązywaniu swoich problemów.
Zredukowano o ok. 10% zachowania agresywne dzieci i młodzieży w świetlicach.
W społeczeństwie wzrosła świadomość prawna, w zakresie praw i obowiązków
oraz odpowiedzialności osobistej, a także umiejętności dochodzenia swoich praw, dzięki poznaniu
instrumentów prawnych oraz szukania pomocy, w wyspecjalizowanych placówkach.
Zorganizowany przez Towarzystwo Ośrodek Mediacyjny, wpisany w rejestr

Sądu

Okręgowego w Koninie daje możliwości społeczeństwu, na polubowne rozwiązywanie sytuacji
kryzysowych, rodzinnych, pracowniczych, sąsiedzkich i innych.
Realizowane przez Towarzystwo zadania programowe, mają bezpośredni lub pośredni
wpływ na zwiększanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Koninie.

7.

Poradnictwo prawne i obywatelskie prowadzone w Centrum Interwencji Kryzysowej

Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w latach 2016 - 2018
Liczba uczestników

Poradnictwo
udzielane osobom
dorosłym i młodzieży

2016

2017

2018

Prawne

436

400

329

Psychologiczne

87

99

144

Pedagogiczne

127

181

113

Socjalne

194

194

185

Telefon zaufania

104

77

73

Ogółem

898

951

844

w tym 54 dzieci i w tym 72 dzieci i w tym
młodzieży

młodzieży
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73 dzieci i

młodzieży

8.

Grupy wsparcia dla osób doświadczonych przemocą i stosujących przemoc
Liczba uczestników

Rodzaj grupy

2016

2017

2018

rozwojowa dla dzieci i I grupa

I grupa

I grupa

młodzieży w SP nr 1 w 7

6

7

I grupa

I grupa

7

8

I grupa

I grupa

6

6

Grupa

terapeutyczno-

Koninie

II grupa
5

Grupa

wsparcia

kobiet

dla

(rozwoju I grupa

świadomości i leczenia 8
traumy)
Grupa

korekcyjno- I grupa

edukacyjna

dla 7

sprawców przemocy

Polski Czerwony Krzyż

W ramach zadań zleconych nam przez Miasto Konin
Noclegownię

i

Schronisko

dla

Bezdomnych

oraz

w 2018r. prowadziliśmy

Ogrzewalnie

dla

Bezdomnych

(w okresie 01.03- 31.03. i 01.10.- 31.12.br.) w budynku przy ul. Ametystowej 1.
W ramach tego zadania czuwaliśmy nad bezpieczeństwem osób bezdomnych przebywających
w w/w placówce oraz

prowadziliśmy tam

działania zmierzające do zmotywowania osób

nadużywających alkohol do ograniczenia jego spożywania, a niektórzy rezydenci uczestniczyli
w

terapiach

i

podjęli

leczenie

odwykowe

na

oddziale

leczenia

uzależnień

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. Z takiego leczenia na oddziale skorzystało 13
osób , 21 osób odbyło 7 tygodniową terapię na oddziale zamkniętym, a 30 osób skorzystało
z porady psychologa i pomocy terapeutycznej.
Ponadto w Noclegowni i Schronisku dla bezdomnych sukcesywnie realizowany jest program
„Wyjścia

z

Bezdomności”

w

wyniku,

którego

31

osób

opuściło

Ośrodek

i usamodzielniło się w tym m.in.: 2 osoby wróciły do rodzin, 2 osoby otrzymały mieszkanie,
3 osoby otrzymały miejsce w DPS. Pracę dorywczą podjęło 15 osób, 4 osoby stałą
oraz 2 osoby wyjechało do pracy za granicę.
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Kolejnym zadaniem zleconym nam przez Miasto Konin jest prowadzenie 2 Świetlic
Środowiskowych PCK w Koninie przy ul. Staromorzysławskiej 1 i ul. Dmowskiego 2.
W placówkach tych

realizowane są programy profilaktyczne i wychowawcze.

W ramach zajęć realizowane są zajęcia w plenerze takie jak wycieczki , wyjścia do kina, na place
zabaw, kręgle itp., a także zajęcia manualne plastyczne i oświatowo-zdrowotne. Dzieci
uczęszczające do świetlic uczą się udzielania pierwszej pomocy, które jest zadaniem statutowym.
Ponieważ jednym z podstawowych kierunków działalności Polskiego Czerwonego Krzyża
jest promocja zdrowia Organizacja nasza co roku jest organizatorem Olimpiady Zdrowego Stylu
Życia dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Konina i powiatu konińskiego
oraz tureckiego ( w 2018r. udział wzięły 3 placówki szkolne) oraz licznych konkursów na temat
profilaktyki uzależnień.
Współpracując z nauczycielami- opiekunami szkolnych kół PCK dnia 01.12.2016r.
w biurze Oddziału Rejonowego PCK odbyła się narada robocza dot. prowadzonych działań przez te
koła PCK. W trakcie narady odbyła się prelekcja- pogadanka nt. narkomanii , dopalaczy i innych
uzależnień.
Na terenie obiektów,

przy ul. Staromorzysławskiej 1 , ul. Dmowskiego 2

oraz ul. Ametystowej 1:


sukcesywnie są prowadzone prace porządkowe i wywożone są nieczystości,



przez cały rok usuwane są liście, suche gałęzie itp.,



w okresie zimowym z chodników należących do w/w posesji usuwany jest śnieg
i zlodowacenia, a przejścia posypywane są solą drogową lub piaskiem,



z dachów budynków usuwany jest zalegający śnieg,



obiekty są oświetlone, a w oknach budynków na parterze są kraty , jak również
oznakowana jest droga ewakuacyjna,



co roku w budynkach dokonywane są przeglądy kominiarskie,



co 5 lat wykonywane są pomiary elektryczne, a w przypadku awarii na bieżąco są one
usuwane przez osoby uprawnione,



tablice elektryczne są zabezpieczone,



w obiektach PCK są gaśnice p.poż, które co pół roku są sprawdzane i legalizowane ,
a w przypadku nienadających się do użytku są one wymieniane na nowe,



w przypadku wystąpienia różnych awarii na terenach obiektów po skontaktowaniu
się z odpowiednimi służbami miasta są one na bieżąco usuwane .
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BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY

Realizacja działań dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i placówkach
oświatowych

W 2018 roku w Koninie funkcjonowało 18 przedszkoli, 11 szkół podstawowych, 8 szkół
ponadgimnazjalnych, 1 ośrodek szkolno-wychowawczy oraz 6 placówek oświatowych. Ich działania
dotyczące bezpieczeństwa i porządku ukierunkowane były na:


uczniów;



rodziców;



pracowników szkół i placówek oświatowych;



nauczycieli.

Wpływ na budowanie bezpiecznej i przyjaznej szkoły mają nie tylko nauczyciele czy pracownicy
szkół i placówek oświatowych ale również uczniowie i ich rodzice. Ponadto dużą rolę odgrywa
tu również otoczenie: lokalna społeczność, a także wszystkie instytucje czy organizacje
pozarządowe wspierające szkołę. Bezpieczna szkoła to szkoła wolna od agresji i przemocy,
w której panuje klimat sprzyjający uczeniu się i osiąganiu przez dzieci i młodzież sukcesów
na miarę ich możliwości. Wszystkie przejawy segregacji zastępuje się promowaniem idei szkoły
dla wszystkich, zapewniającej równe szanse edukacyjne.
Bezpieczeństwo posiada różne oblicza. Kiedy mówimy o przepisach, regulaminach
i procedurach, skupiamy się na bezpieczeństwie zewnętrznym. Kiedy jednak myślimy o człowieku,
jego postawach i przeżyciach, wkraczamy w obszar wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa.
Wreszcie bezpieczeństwo to brak zagrożenia, co w praktyce przekłada się na działania
profilaktyczne szkoły skierowane na wszystkich członków społeczności szkolnej oraz pośrednio
na rodziny uczniów. Każda szkoła oraz placówka oświatowa powinna:


zapewnić uczniom bezpieczną drogę do szkoły oraz bezpieczeństwo na terenie szkoły;



dbać o stan techniczny i ergonomię budynku;



dbać o bezpieczeństwo mienia szkoły oraz przebywających w niej osób (zabezpieczenie
przed zniszczeniem lub kradzieżą);



przeciwdziałać aktom agresji i przemocy, w tym fali uczniowskiej oraz cyberprzemocy;
109



dbać o przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm;



zapewnić podopiecznym zdrowy, harmonijny i bezpieczny rozwój edukacyjny, osobowy
i społeczny;



przeciwdziałać stosowaniu środków odurzających (profilaktyka uzależnień);



edukować społeczność szkolną w zakresie zagrożeń, profilaktyki i konsekwencji
niepożądanych zachowań (także na lekcjach przedmiotowych);



obejmować

szczególną

opieką

uczniów

przejawiających

trudne

zachowania

lub zagrożonych demoralizacją;


współpracować ze specjalistami i organami zewnętrznymi (np. Strażą Miejską, Policją).

1.

Profilaktyka

Od roku szkolnego 2017/18 tak duży nacisk kładzie się na tworzenie i wdrażanie skutecznych
programów profilaktycznych. Wymaga to dokonania diagnozy podopiecznych i ich potrzeb
oraz

przeprowadzenie

analizy

i

ewaluacji

dotychczasowych

działań

profilaktycznych.

Zaangażowanie nauczycieli przedmiotowych ma wzmacniać działania we wszystkich obszarach
życia szkolnego.
W większości szkół występują podobne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu społeczności szkolnej
takie jak:


wypadki w drodze do szkoły, w pobliżu szkoły, na przerwach (na korytarzach, na boisku),
w

czasie

lekcji

wychowania

fizycznego

lub

w

pracowniach

przedmiotowych

(np. chemicznej);


kradzieże lub niszczenie mienia uczniów (np. kurtki, roweru) albo mienia szkoły
(np. wyposażenia sal lekcyjnych);



zaczepianie, grożenie, zastraszanie, szantażowanie (także w formie cyberprzemocy);



przeszkadzanie nauczycielom w prowadzeniu lekcji/utrudnianie innym uczniom korzystania
z lekcji;



agresja słowna i fizyczna;



fala uczniowska;



posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (np. noża);
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przebywanie pod wpływem środków odurzających.

Wśród przyczyn tego typu zagrożeń wymienić należy:


zły stan techniczny budynku;



brak nadzoru nauczycieli w czasie lekcji i przerw;



przyzwolenie nauczycieli na naruszanie norm (przymykanie oczu, lekceważenie pierwszych
niepokojących sygnałów);



patologiczne środowisko rodzinne;



nieprzystosowanie społeczne wychowanków;



nieprawidłowe relacje interpersonalne w klasie/społeczności;



brak lub niewystarczające umiejętności werbalne (prowadzenie dyskusji, argumentowanie,
rozwiązywanie problemów, negocjowanie, zawieranie kompromisów);



nadmierna kontrola ze strony nauczycieli;



uzależnienia/przebywanie pod wpływem środków odurzających.
Obok tworzenia i wdrażania programu wychowawczo-profilaktycznego do zadań szkoły

należy stworzenie systemu norm oraz systemu interwencji wobec zagrożeń. Procedury
postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu członków społeczności szkolnej, w tym
sankcje, zaliczamy do działań interwencyjnych. Nauczyciele i wychowawcy potrafią zazwyczaj
skutecznie rozwiązywać problemy takie jak przeszkadzanie na lekcji lub agresja werbalna. Czasem
jednak sytuacja zagraża bezpieczeństwu uczniów/pracowników i wymaga interwencji zewnętrznej.
Wtedy trzeba zawiadomić rodziców podopiecznych i np. Policję.
Sytuacje, które można zakwalifikować do grupy trudnych lub zagrażających bezpieczeństwu
społeczności szkolnej, dzielą się na kilka grup:


lekcja: zastraszanie, agresja, przemoc, niszczenie mienia;



teren szkoły: kradzieże, zastraszanie, fala uczniowska, niszczenie mienia, agresja i przemoc,
używki (posiadanie, rozprowadzanie, przebywanie pod ich wpływem);



cyberprzemoc: robienie zdjęć/filmów ośmieszających inne osoby, wykorzystywanie tych
materiałów do wymuszeń, szantażu, rozpowszechniania nieprawdziwych lub poniżających
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informacji w wiadomościach (np. SMS) oraz w internecie (np. portale społecznościowe);
także wysyłanie wiadomości o treści szkodliwej, agresywnej, dyskryminującej;


sytuacje kryzysowe: próby samobójcze, samookaleczenia, okaleczanie innych osób, epizody
psychotyczne, zagrożenie zamachem terrorystycznym.

2.

Programy Rządowe

Jednym z priorytetów polityki edukacyjnej jest wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów
w szkołach i placówkach oświatowych.
Szkoły oraz Placówki oświatowe w 2018 r. wdrażały i kontynuowały gotowe programy propagujące
bezpieczeństwo:


Program „Bezpieczna +” (2015–2018) – uzupełnienie programu rządowego „Bezpieczna
i Przyjazna Szkoła” (2014–2016); jego cele to m.in.: poprawa bezpieczeństwa fizycznego
w szkole, bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, budowanie pozytywnego klimatu
szkoły.



Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka” (2018–2020) – skupia się na działaniach na rzecz bezpieczeństwa
w społecznościach lokalnych; cele programu to: bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja
dla bezpieczeństwa.



Program „Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” – przeznaczony jest dla dyrektorów,
nauczycieli i rodziców; zawiera zbiór dobrych praktyk, materiały szkoleniowe i multimedia
edukacyjne.



Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2012/2013 Rokiem Bezpiecznej Szkoły.
Rok szkolny 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 był kontynuacją
działań operacyjnych szkół w tym zakresie.

3.

Program „Bezpieczna+”

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel rządowego
programu „Bezpieczna+”, realizowanego w latach 2015-2018.
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Już w tym roku (2015) na realizację programu rząd przeznaczył 15 mln zł. Na każdy kolejny rok
(2016, 2017, 2018) zostało przeznaczone po 20 mln zł w skali kraju.
Program był komplementarnym działaniem w stosunku do zrealizowanego już rządowego
programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.
Celem „Bezpiecznej+” było przede wszystkim poprawienie bezpieczeństwa uczniów, zarówno
w szkole, jak i poza nią.
Realizowane w ramach programu działania obejmowały następujące obszary:


bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,



kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,



poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,



tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej
Straży

Pożarnej

praktycznych

zajęć

dla

dzieci

z

zakresu

bezpieczeństwa

przeciwpożarowego.
Program był adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.
„Bezpieczna+” przewidywała działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji
pracowników

szkoły,

uczniów

i

ich

rodziców

w

zakresie

bezpiecznego

korzystania

z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczyło to np.
opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci
komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego
funkcjonowania w cyberprzestrzeni.
Celem programu było także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych
poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych
rozwiązań

oraz

upowszechnianie

wśród

wszystkich

pracowników

szkoły

umiejętności

rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych;
Powyższe działania były prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa. Brały w nich udział między innymi:
 Komenda Miejska Policji w Koninie;
 Sąd Rejonowy w Koninie;
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
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 Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koninie;
 Koniński Bank Żywności;
 lokalne towarzystwa, stowarzyszenia i fundacje.

4.

Programy realizowane

w

szkołach, przedszkolach i

placówkach

oświatowych na terenie miasta Konina.

4.1 . Szkolenia dla nauczycieli
A. Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne


Bezpieczna szkoła (I LO, );



Projekt „Cyfrowo bezpieczni” (II LO, SP 4 );



Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej (II LO, );



Procedury postepowania nauczycieli w sytuacji wystąpienia różnych zagrożeń
(III LO, );



Przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, środków psychoaktywnych,
w tym dopalaczy (III LO,);



Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia, korzystanie z mediów społecznościowych,
bezpieczeństwo w sieci (SP 1, SP 4, ZSCKU );



Szkolny dzień bezpieczeństwa cyfrowego (SP 1, );



Zagrożenia XXI w – Przemoc w cyberprzestrzeni (SP 1, );



Lepsza edukacja – bezpieczeństwo w sieci (SP 1,);



Razem dla bezpieczeństwa (SP 1, );



Bezpieczeństwo w sieci (SP 1, );



Szkolenie dla szkolnych mentorów bezpieczeństwa cyfrowego (SP 1, );



Dopalacze, czym są i jak działają (SP 3, SP 8, ZSCKU);



Pierwsza pomoc przedmedyczna (SP 4, ZSCKU ).

B. Przedszkola


Agresja wśród dzieci, a bezpieczeństwo (2);



Chronimy dzieci (8);



Pierwsza pomoc przedmedyczna (15);
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Dzieci i młodzież, a zagrożenia XXI w (32).
Zajęcia dla dzieci

4.2.

A. Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne


Cyberprzemoc (I LO, SP 8, SOSzW);



Odpowiedzialność karna nieletnich i pełnoletnich (I LO, );



Projekt „Cyfrowo bezpieczni” (II LO, III LO,);



Dbajmy o nasze bezpieczeństwo na drodze (II LO, SP 10, );



Profilaktyka uzależnień – nie zmarnuj swojego życia (III LO);



Pokazy i nauka pierwszej pomocy na sprzęcie z KBO z młodzieżową grupą
ratowniczą Okoń (III LO);



Bajkowa parada uliczna – Konińska Szkoła jak z bajki, bez uzależnień,
dyskryminacji i bez przemocy (SP 1,) ;



Szkolny dzień bezpieczeństwa cyfrowego (SP 1, );



Asertywność wobec alkoholu i narkotyków, dopalaczy, (SP 1, );



Cyberprzemoc w szkole: Zaplątani w sieci – happy slapping, (SP 1, );



Zagrożenia cyfrowego świata (SP 1, );



Cyberprzemoc w szkole: Zaplątani w sieci – cyberbullying (SP 1, );



Lekcja przestrogi (SP 1, );



Odpowiedzialność za czyny i słowa, przeciwdziałanie agresji i przemocy
w szkole (SP 1, );



Bezpieczeństwo w sieci (SP 1, SOSzW, );



Wiem, jak bezpiecznie poruszać się po drogach (SP 3, SP 6, SP 8, SP 9, );



Spotkanie z jednostką OSP (SP 4, SP 6, SP 8, );



Bezpieczne ferie (SP 10, SP 7, SOSzW, ZSCKU);



Bezpieczne wakacje (SP 10, SP 7, SOSzW, ZSCKU);



Obóz szkoleniowy dla członków jednostki strzeleckiej 4150 (ZSCKU);



Blok zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (ZSCKU);



Obóz unitarno-szkoleniowy dla klas mundurowych (ZSCKU);



Interaktywne centrum bezpieczeństwa SKODA AUTO LAB – symulacja
dachowania oraz zderzenia auta w zależności od warunków panujących
na drodze (ZSCKU).
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B. Przedszkola:


Moja droga do przedszkola (1, 11, 15, 16, 32 );



Jesteśmy bezpieczni (1, 7, 8, 25, 32);



Uliczne sygnały, urządzenia elektryczne (2);



Bezpieczne ferie (2, 7, 8, 15, 32);



Bezpieczne wakacje (2, 7, 8, 15, 32);



WyRaźni na drodze (2);



Bezpieczeństwa uczę się z kolejowym ABC (7 );



Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie (8);



Przedszkolak bezpieczny na drodze (8);



Spotkanie ze strażakiem (17, 25, 31);



Spotkanie z policjantem (17, 32);



Wycieczka do straży pożarnej (17);



Bezpieczny Internet (32);



Ogólnopolski program edukacji komunikacyjnej „Autochodzik” (13);



Gotowi do drogi (13).

4.3.

Konkursy
A. Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne


Konkurs plastyczny prowadzony równolegle z olimpiada wiedzy,
o środkach psychotropowych pod nazwą „Razem chronimy siebie” (I LO );



Młodzież zapobiega pożarom (I LO, SP 6, SP 7, ZSCKU );



Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej (II LO, SP 7);



Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień (SP 1 );



Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych (SP 1, SP 6,);



Międzyszkolny konkurs plastyczny „Zagrożenia XXI w ” (SP 3);



IV Rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy (SP 7, ZSCKU);

B. Przedszkola


Bezpieczne ferie (7);



Ogólnopolski policyjny dzień odblasku (7);



Konkurs plastyczny o tematyce przeciwpożarowej (1);
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Konkurs plastyczny, projekt znaczka odblaskowego (32);



Konkurs plastyczny walka ze smogiem (32).
Kursy i szkolenia dla pracowników szkół i placówek oświatowych

4.4.

A. Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne


Bezpieczna szkoła (I LO );



Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia, korzystanie z mediów społecznościowych,
bezpieczeństwo w sieci (II LO );



Cyfrowo bezpieczni (III LO);



Depresje i samobójstwo wśród młodzieży – razem zadbajmy,
o bezpieczeństwo (SP 1 );



Dopalacze i inne substancje psychoaktywne – uzależnienia chorobą cywilizacyjną
(SP 1 );



Możliwości prawne wobec uczniów (SP 1 );



Pierwsza pomoc przedmedyczna (SP 3, SP 10 );



Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – rozwiązywanie problemów wychowawczych
(SP 10 );



Czyste powietrze wokół nas (SP 10 ).

B. Przedszkola


4.5.

Pierwsza pomoc przedmedyczna (7).

Programy profilaktyczne

A. Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne


Wiem, nie biorę! Jestem bezpieczny. (I LO, II LO, III LO, SP 1, ZST, );



Pierwsza pomoc przedmedyczna, zagrożenia naturalne, przemysłowe
i zamachy terrorystyczne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe (II LO);



Bezpieczne wakacje (SP 1);



Akademia bezpiecznego Puchatka (SP 3, SP 4);



Ratujemy i uczymy ratować (SP 6);



Program przeciwdziałania przemocy – STOP (praca ze sprawca i ofiara przemocy)
(SP 8);



Rządowy program (Bezpieczna +) (SP 10 );
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Kultura bezpieczeństwa (ZSCKU);

B. Przedszkola:


Czyste powietrze wokół nas (nr 1, 8, 16, 32);



Chronimy dzieci (nr 2, 8, 32);



Stop przeciw przemocy (nr 2);



Mały ratownik – pomoc przedmedyczna (nr 2);



Razem dla bezpieczeństwa – policyjne miniaturki (nr 2);



Bezpiecznie z Bolkiem i Lolkiem (nr 7);



Z bezpieczeństwem za pan brat od najmłodszych lat (nr 10);



Bezpieczny świat przedszkolaka (nr 10);



Kącik bezpieczeństwa (nr 11);



Bezpieczny na drodze, bezpieczny w domu (nr 11).

4.6.

Olimpiady

A. Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne


Olimpiada wiedzy o środkach psychoaktywnych (II LO, III LO, SP 1, SP 4);



Olimpiada wiedzy o ruchu drogowym (SP 8);

4.7.

Warsztaty

A. Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne


Cyberprzemoc (I LO, II LO, III LO);



Przemoc. Agresja.(I LO, SP 4 );



Program edukacji prawnej (II LO, SP 1);



Bezpieczeństwo w Internecie (II LO);



Szkolny dzień bezpieczeństwa cyfrowego (SP 1);



Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (SP 3);



Ratujmy i uczmy (SP 3);



Pierwsza pomoc przedmedyczna (SP 9);



Bezpieczeństwo młodych kierowców na drodze – ćwiczenia umiejętności jazdy
w trudnych warunkach (ZSCKU).
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B. Przedszkola


Agresja wśród dzieci, a bezpieczeństwo (nr 2).

4.8.

Prelekcje

A. Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne


Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych (II LO);



Bezpieczeństwo w czasie wakacji (II LO);



Dbamy o nasze bezpieczeństwo na drodze (III LO );

B. Przedszkola
Prelekcja rodzica – policjanta (nr 2).

Szkolenia dla rodziców

4.9.

A. Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne


Szkolna interwencja profilaktyczna (II LO, III LO );



Zagrożenia XXI w – Przemoc w cyberprzestrzeni (SP 1, SP 8, SP 9);



Bezpieczne ferie (SP 1, P 10);



Bezpieczeństwo w sieci (SP 1);



Bezpieczne wakacje (SP 10).

B. Przedszkole:


Pierwsza pomoc przedmedyczna (nr 25);



Agresja wśród dzieci w wieku przedszkolnym (nr 31).

4.10.

Wykłady

A. Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne


Szkolna interwencja profilaktyczna (II LO).
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4.11. Uczestnictwo pracowników szkół i placówek oświatowych
w zewnętrznych grupach i zespołach
A. Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne


Konferencja zrozumieć dziecko we współczesnym świecie (zagrożenie dopalaczami,
zagrożenia wynikające z aktywności młodzieży w mediach społecznościowych,
zagrożenie dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją) (I LO, )



Konferencja dotycząca działań prewencyjnych policji w zakresie bezpieczeństwa
w Koninie i powiecie konińskim (I LO, )

4.12.

Koncerty oraz spektakle

A. Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne


Szkoła bez przemocy (III LO);



Houston, mamy problem (SP 1);



Lekcja życia (uzależnienia przemoc) (SP 4, SP 8);



Poskromienie nieznośnego smoka, złość i agresja (SP 4);



Pętla zdarzeń – przemoc rówieśnicza (SP 4);



Obcy człowiek – przeciwdziałanie agresji, nienawiści (SP 4, SP 8).

B. Przedszkola


Bajka o Rysiu, który dzieci chronił (7);



Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (8);



Audycja muzyczna – Strażackie syreny (11).
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Komenda Miejska Policji w Koninie

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
W 2018 r. policjanci Komendy Miejskiej Policji w Koninie ujawnili 122 czynów karalnych,
popełnionych

przez

osoby

nieletnie.

W

7

najbardziej

dokuczliwych

przestępstwach

w 2018 roku. funkcjonariusze odnotowali 102 czynów. Do najczęściej popełnianych czynów
karalnych zaliczyć można czyny karalne z artykułu 282 KK (wymuszenie rozbójnicze) – 4 czyny
i 288 KK ( niszczenie mienia) – 4 czyny, 157 KK (uszkodzenie ciała) –22 czyny, 278 KK
(kradzież)- 9 czynów, 279 KK (kradzież z włamaniem)- 48 czynów. W 2018 roku na terenie szkół
doszło do 5 zdarzeń z udziałem osób nieletnich.
Policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii prowadzili 20 spraw
dotyczących poszukiwań opiekuńczych .
Ponadto funkcjonariusze w 2018 roku przeprowadzili:
- spotkania z młodzieżą – 917
- spotkania z pedagogami i rodzicami – 650
Działania profilaktyczne:
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie w roku 2018 realizowali spotkania
z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodzieżą w wieku szkolnym. Podczas wyżej
wymienionych spotkań poruszano tematykę związaną z bezpieczeństwem zarówno tym osobistym,
jak i zbiorowym.
Od początku roku przeprowadzono 598 spotkań, które obejmowały tematykę : cyberzagrożeń,
przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ( edukacja dla bezpieczeństwa),
narkotyki, dopalacze, środki odurzające, bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, odpowiedzialność
karna nieletnich, zapoznanie z pracą funkcjonariuszy, szeroko rozumiana profilaktyka społeczna,
jak również szkolenia młodych kierowców w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas
wyżej wymienionych spotkań funkcjonariusze przygotowali materiały prewencyjne w postaci
ulotek, książek, poradników, broszur informacyjnych , czy materiałów odblaskowych. Ponadto
spotkania były oparte na przygotowanych prezentacjach multimedialnych i filmach.
121

Straż Miejska
W 2018 r prowadzone były przez strażników miejskich działania profilaktyczne wśród
dzieci i młodzieży poprzez pogadanki i konkursy organizowane w placówkach oświatowych.
Tematyka spotkań :
 Bezpieczna droga do celu- impreza dla dzieci z półkolonii. Temat Magiczna tuba oraz „zwierzaki
i co ty na to?” .Uczestniczyło około 300 osób .20 grup dzieci ze szkół 1-6 klasa
 Bezpiecznie zdrowo i sportowo impreza dla dzieci z półkolonii – 12 grup, około 380 dzieci
ze szkół podstawowych. Główny temat: Bezpieczeństwo na drodze/przejścia dla pieszych/,
odblaski/magiczna tuba/,oraz kontakt ze zwierzętami/klatka i chwytak/
 Festyn rodzinny „Na pożegnanie lata. Konkursy dla dzieci w wieku przedszkolnym
oraz dla dzieci w wieku szkolnym
 „Dni Bezpieczeństwa” Spotkanie z młodzieżą z klas wojskowych oraz zaproszonymi gośćmi
w Zespole Szkół im. M. Kopernika. Temat „Bezpieczeństwo danych osobowych”
W roku sprawozdawczym realizowano szkolenia dla strażników miejskich,

tematyka

dotyczyła:
 Z zakresu samoobrony i stosowania środków przymusu bezpośredniego, dwa razy w miesiącu
za wyjątkiem lipca i sierpnia cały stan osobowy,
 Z zakresu ochrony środowiska, pobierania próbek z palenisk oraz kontroli palenia odpadami
w piecach – pięciu strażników,
 Szkolenie podstawowe dla strażników gminnych i miejskich – 1 osoba.
W 2108 roku w Straży Miejskiej pod nadzorem zastępcycy Komendanta odbywało praktyki
63 studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne
i Bezpieczeństwo imprez masowych. Studenci odbyli 96 godzin praktyk zapoznając się z pracą
strażnika miejskiego, w czasie praktyk uczestniczyli również w patrolach w terenie.
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Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ZR WOPR w Koninie w 2018 roku zrzeszał w swoich szeregach 1 grupę Interwencyjną
działająca na terenie Powiatu Konińskiego. Miejsce dyżurów Przystań Gosławice Ośrodek MOSiR
Konin, Bulwary rzeka Warta. Celem grupy było niesienie specjalistycznej pomocy osobom
w sytuacji zagrożeń.
Współdziałaliśmy z jednostkami Państwowej

i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policją,

z Ratownictwem Medycznym oraz innymi organizacjami i instytucjami biorącymi udział
w akcjach ratowniczych. Zorganizowaliśmy dwa szkolenia na stopień Ratownika Wodnego MSW,
gdzie uprawnienia otrzymało 25 osób z miasta Konina oraz dwa kursy Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy 66 godzin, gdzie ratownicy brali czyny udział tj. kurs ukończyło 30 osób. Utrzymaliśmy
gotowość do podjęcia działań poprzez system dyżurów jako wolontariat. Nie było żadnych patroli,
nie otrzymaliśmy żadnych środków finansowych.
Grupa Interwencyjna na naszym terenie była i jest cały czas gotowości. Zabezpieczyliśmy
wiele imprez organizowanych na wodzie wspólnie z Klubem Kajakowym WOPR Starówka. ZR
WOPR w Koninie przed sezonem letnim zorganizował sześć pogadanek na temat „Bezpieczny
wypoczynek nad wodą” w szkołach podstawowych na terenie naszego miasta w m-cu maju 2018.
W sezonie letnim ZR WOPR w Koninie przeprowadził analizę zagrożeń, w tym identyfikacje
miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny
do pływania, kąpania się i uprawiania sportu i rekreacji. Odebrano pięć kąpielisk dopuszczonych
do bezpiecznej kąpieli oraz trzy baseny kryte w Koninie. Wszystkie te obiekty otrzymały
„Certyfikat 2018” . Z roku na rok przybywa więcej miejsc niestrzeżonych, ponieważ właściciele
ośrodków wypoczynkowych rezygnują z kąpielisk, z powodu dużych kosztów organizacyjnych..
W miesiącu grudniu 2018 r. została zakupiona łódź motorowa RIB z silnikiem 60 KM
dzięki Panu Prezydentowi miasta Konina oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu dla Grupy Interwencyjnej Szybkiego Reagowania. Zwiększy to bezpieczeństwo osób
kąpiących się nad akwenami, jeziorami na terenie powiatu konińskiego i rzece Warcie – Bulwary
Konin.
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BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE I EPIDEMIOLOGICZNE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
Lp.

1

2

Sposób realizacji i programy kierunkowe
Kontynuacja programów profilaktycznych i działań prewencyjnych
Realizowane programy profilaktyczne adresowane do dzieci, młodzieży:
- „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”:
- „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - V edycja,
- „Trzymaj Formę” dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych - XII edycja,
- „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”: Czyste powietrze wokół nas” dla dzieci 6-letnich,
„ Bieg po zdrowie” - uczniowie klas IV,
- „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”,
- „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” profilaktyka w zakresie dopalaczy dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych,
- „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” profilaktyka raka szyjki macicy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- profilaktyka raka jądra - w ramach kampanii ,,Odważni wygrywają” - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Realizowane programy profilaktyczne adresowane do społeczności lokalnej:
- „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”,
- „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”: 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu”, ,,Rzuć Palenie Razem z Nami”,
- „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”: 1 grudnia ,,Światowy Dzień Aids”,
- obchody ,,Światowego Dnia Zdrowia” - 7 kwietnia,
- Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych - Akcje ,,Mammobus”, ,,Cytobus”.
Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
a) ilość imprez masowych, w trakcie których prowadzono działania kontrolne – 1 tj. „Koncert Galowy 39 Międzynarodowego Dziecięcego
Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2018” w dniu 9 czerwca 2018 r.
b) ilość skontrolowanych obiektów ruchomych w trakcie ww. imprezy – 6.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Sekcja Higieny Komunalnej:
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Lp.

3

4

5

Sposób realizacji i programy kierunkowe
a) wydano 17 opinii na imprezy masowe,
b) nie zgłoszono do PPIS nieprawidłowości podczas imprez masowych.
Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa o zwalczaniu narkomanii i dopalaczy
Sekcja Higieny Pracy:
W 2018 r. na terenie Konina nie funkcjonował sklep z dopalaczami.
PPIS w Koninie prowadził postępowanie administracyjne dotyczące kontroli przeprowadzonych w 2017 r. oraz spraw przekazanych przez KM Policji
w Koninie lub Prokuraturę Rejonową w Koninie. W związku z powyższym w 2018 r.:
- wydano ogółem – 41 decyzji w tym: decyzji nakładających karę pieniężną – 9 na kwotę – 180.000 zł (9 x 20.000 zł)
- liczba zatruć zgłoszonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – 10.
Kontrola miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży:
a) liczba kontroli przeprowadzonych w okresie letnim – 18,
b) w okresie zimowym – 10.
Najczęściej występująca nieprawidłowość to brak dokumentacji zdrowotnej personelu (10 placówek w okresie letnim i 2 w zimowym). Stan
sanitarno-techniczny kontrolowanych placówek dobry, nie było placówek nie zgłoszonych do bazy wypoczynku.
Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i zawodowych
Sekcja Epidemiologii:
W 2018 r. stwierdzono 4 ogniska epidemicznych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
Jako biologiczny czynnik chorobotwórczy ustalono:
 Staphylococcus aureus w 1 przypadku
 Acinetobacter baumannii w 1 przypadku,
 w 2 przypadkach czynnika nie ustalono.
Łączna liczba pacjentów zakażonych w ogniskach epidemicznych wynosiła 20 osób.
Postać kliniczna zakażenia epidemicznego w ogniskach epidemicznych:
 zakażenie przewodu pokarmowego,
 zapalenie płuc.
Pracownicy PSSE w Koninie prowadzili kontrolę postępowania służb epidemiologicznych WSzZ w Koninie (w każdym przypadku został tam
powołany zespołu do opracowania i wygaszenia ogniska epidemicznego, była prowadzona codzienna analiza sytuacji epidemiologicznej w
oddziale, ustalano ilość osób zakażonych, pacjentów z kontaktu, ustalano proces leczenia oraz wykonywania procedur medycznych).
Sekcja Higieny Pracy
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Sposób realizacji i programy kierunkowe
a) wydano:
 5 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 3 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej,
 1 postanowienie
 1 kartę stwierdzenia choroby zawodowej
b) przeprowadzono 8 postępowań w sprawie chorób zawodowych;
c) liczba zgłoszonych podejrzeń – 15.
Nadzór zapobiegawczy i bieżący nad przestrzeganiem norm: higieny środowiska, higieny pracy, higieny w placówkach oświatowych i
wychowawczych oraz warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów codziennego użytku
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
a) ilość obiektów wpisanych do rejestru obiektów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (ewidencja)
zlokalizowanych na terenie miasta Konina – 756.
b) ilość obiektów skontrolowanych na terenie miasta Konina w 2018 r. – 343.
c) ilość przeprowadzonych kontroli – 554.
d) ilość wydanych decyzji - 332, w tym:
 opłatowych - 102, w tym 99 wydanych w związku z naruszeniem przepisów prawa żywnościowego,
 merytorycznych – 19,
 zatwierdzających – 83,
 dokonujących zmian w wydanych decyzjach – 54,
 wykreślających zakłady z rejestru nadzorowanych obiektów – 65,
 o umorzeniu postępowania administracyjnego – 9.
e) ilość i kwota nałożonych mandatów karnych – 76 na kwotę 18 700 zł, w tym:
 54 na kwotę 13 300 zł w związku z naruszeniem prawa żywnościowego w obiektach żywieniowo- żywnościowych zlokalizowanych na
terenie Konina,
 1/300 zł za niedopełnienia obowiązku zgłoszenia suplementów diety wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu.
Sekcja Higieny Komunalnej:
a) liczba kontroli – 227 (w tym 122 dotyczy służby zdrowia);
b) liczba decyzji – 15.
Sekcja Higieny Pracy:
a) przeprowadzono ogółem 83 kontroli sanitarnych;
b) wydano 34 decyzji w tym:
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Sposób realizacji i programy kierunkowe
 16 decyzji merytorycznych,
 18 decyzji płatniczych.
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży:
a) 4 nowe decyzje merytoryczne, dotyczące poprawy stanu sanitarno- technicznego placówek: doprowadzenia do należytego stanu sanitarnotechnicznego podłóg, ścian i sufitów w pomieszczeniach dydaktycznych, doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-technicznego
nawierzchni placu rekreacyjnego oraz przeprowadzenia prac remontowych w sanitariatach,
b) 4 decyzje dot. przedłużenia terminu wykonania decyzji wydanych w latach ubiegłych,
c) 8 decyzji o spełnieniu wymagań lokalowych i sanitarnych w pomieszczeniach żłobków,
d) liczba wystąpień pokontrolnych na podstawie art. 30 ustawy o PIS – 7. Wystąpienia dotyczyły m. in.: poprawy stanu techniczno-sanitarnego
sanitariatów i sal zajęć, zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania, zapewnienia odpowiedniej wentylacji i wyposażenia sanitariatów
w środki higieny osobistej
Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane
świadczenia zdrowotne
Sekcja Higieny Komunalnej:
a) liczba kontroli w placówkach służby zdrowia – 122;
b) najczęściej występujące uchybienia:
 brak rejestru stosowanych środków dezynfekcyjnych,
 prowadzenie kontroli wewnętrznej w niepełnym zakresie,
 zły stan techniczny pomieszczeń gabinetów, poczekalni, WC.
c) liczba decyzji - 2
Propagowanie idei oświatowo-zdrowotnych, w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych wśród mieszkańców miasta
Konina, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
Realizowane programy profilaktyczne adresowane do dzieci, młodzieży:
- „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”:
- „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - V edycja,
- „Trzymaj Formę” dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych - XII edycja,
- „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”: Czyste powietrze wokół nas” dla dzieci 6-letnich,
„ Bieg po zdrowie” - uczniowie klas IV,
- „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”,
- „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” profilaktyka w zakresie dopalaczy dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych,
- „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” profilaktyka raka szyjki macicy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
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Sposób realizacji i programy kierunkowe
- profilaktyka raka jądra - w ramach kampanii ,,Odważni wygrywają” - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Kontrola organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży:
a) liczba kontroli przeprowadzonych w okresie letnim – 18,
b) w okresie zimowym – 10.
Najczęściej występująca nieprawidłowość to brak dokumentacji zdrowotnej personelu (10 placówek w okresie letnim i 2 w zimowym). Stan
sanitarno-techniczny kontrolowanych placówek dobry, nie było placówek nie zgłoszonych do bazy wypoczynku.
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ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ W RUCHU DROGOWYM

Komenda Miejska Policji w Koninie
1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwach na drogach Konina oraz powiatu konińskiego
funkcjonariusze podjęli następujące działania :
1.1.

29 stycznia 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Kleczewie zorganizowano działania
pod nazwą „ Dalszy ciąg wydarzeń” . Działania skierowane do młodych kierowców,
podczas spotkania omówiono problematykę związaną z wykroczeniami przestępstwami
popełnianymi w ruchu drogowym przez młodych kierowców. Zaprezentowano film
edukacyjny stworzony z materiałów pochodzących z wypadków drogowym zaistniałych na
terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie. W spotkaniu uczestniczyło 50
młodych kierowców posiadających kategorie prawa jazdy A i B.

1.2.

Dnia 01 lutego 2018 funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Koninie wraz z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
przeprowadzili działania przeznaczone dla pasażerów komunikacji publicznej MZK
w Koninie. Celem działań było przede wszystkim uświadomienie społeczeństwa o ważności
używania

elementów

odblaskowych

poza

obszarem

zabudowanym

po

zmroku.

Dzięki zwiększeniu świadomości uczestników ruchu drogowego o słuszności stosowania
elementów

odblaskowych

przyczynimy

się

do

zwiększenia

zarówno

swojego

bezpieczeństwa jak i innych. Podczas przejazdów rozdawano pasażerom elementy
odblaskowe.
1.3.

Dnia 02 lutego 2018 funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Koninie wraz z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
przeprowadzili działania przeznaczone dla pasażerów komunikacji publicznej MZK
w Koninie. Celem działań było przede wszystkim uświadomienie społeczeństwa o ważności
używania elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym po zmroku. Dzięki
zwiększeniu świadomości uczestników ruchu drogowego o słuszności stosowania
elementów

odblaskowych

przyczynimy

się

do

zwiększenia

zarówno

swojego

bezpieczeństwa jak i innych. Podczas przejazdów rozdawano pasażerom elementy
odblaskowe.
129

1.4.

5 lutego 2018 roku w Technikum Hutniczym zorganizowano działania pod nazwą „ Dalszy
ciąg wydarzeń” . Działania skierowane do młodych kierowców, podczas spotkania
omówiono problematykę związaną z wykroczeniami przestępstwami popełnianymi
w ruchu drogowym przez młodych kierowców. Zaprezentowano film edukacyjny stworzony
z materiałów pochodzących z wypadków drogowym zaistniałych na terenie działania
Komendy Miejskiej Policji w Koninie. W spotkaniu uczestniczyło 50 młodych kierowców
posiadających kategorie prawa jazdy A i B.

1.5.

9 lutego zorganizowano działania pod nazwą „Bezpieczna droga do celu”. Działania
związane z okresem ferii zimowych. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego
w wybranych miejscach ( miejsca wybrane na podstawie zagrożeń zaznaczonych
na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa) rozdawano ulotki informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa w ruchu drogowym

1.6.

13 lutego zorganizowano działania pod nazwą „Bezpieczna droga do celu”. Działania
związane z okresem ferii zimowych. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego
w wybranych miejscach ( miejsca wybrane na podstawie zagrożeń zaznaczonych
na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa) rozdawano ulotki informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa w ruchu drogowym

1.7.

28 lutego 2018 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego zorganizowano działania pod
nazwą „ Dalszy ciąg wydarzeń” . Działania skierowane do młodych kierowców, podczas
spotkania

omówiono

problematykę

związaną

z

wykroczeniami

przestępstwami

popełnianymi w ruchu drogowym przez młodych kierowców. Zaprezentowano film
edukacyjny stworzony z materiałów pochodzących z wypadków drogowym zaistniałych na
terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie. W spotkaniu uczestniczyło 50
młodych kierowców posiadających kategorie prawa jazdy A i B.
1.8.

1 marca 2018 roku w III Liceum Ogólnokształcącym w Koninie zorganizowano działania
pod nazwą „ Dalszy ciąg wydarzeń” . Działania skierowane do młodych kierowców,
podczas spotkania omówiono problematykę związaną z wykroczeniami przestępstwami
popełnianymi w ruchu drogowym przez młodych kierowców. Zaprezentowano film
edukacyjny stworzony z materiałów pochodzących z wypadków drogowym zaistniałych na
terenie

działania

Komendy

Miejskiej

Policji

w

Koninie.

W spotkaniu uczestniczyło 50 młodych kierowców posiadających kategorie prawa jazdy A
i B.
1.9.

26 marca 2018 roku w Technikum w Żychlinie zorganizowano działania pod nazwą „
Dalszy ciąg wydarzeń” . Działania skierowane do młodych kierowców, podczas spotkania
omówiono problematykę związaną z wykroczeniami przestępstwami popełnianymi w ruchu
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drogowym przez młodych kierowców. Zaprezentowano film edukacyjny stworzony
z materiałów pochodzących z wypadków drogowym zaistniałych na terenie działania
Komendy Miejskiej Policji w Koninie. W spotkaniu uczestniczyło 50 młodych kierowców
posiadających kategorie prawa jazdy A i B.
1.10. 10 maja 2018 roku zorganizowano debatę społeczną poświęconą tematowi bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. W debacie uczestniczyło 120 osób – mieszkańców powiatu
konińskiego.
1.11. 17 maja zorganizowano działania pod nazwą „Bezpieczna jazda z Komendą Miejską Policji
w Koninie”. Działania polegały na przeprowadzeniu konkursu dla funkcjonariuszy
Wydziału Ruchu Drogowego z subregionu konińskiego oraz akcji informacyjnej
dla mieszkańców powiatu konińskiego.
1.12. 20 czerwca 2018 roku zorganizowano działania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu
drogowym przy udziale Krzysztofa Hołofczyca. Działania odbyły się w gminie Wierzbinek
i polegały na prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa.
1.13. 10 lipca przeprowadzono działania pod nazwą „Bezpieczne pasy” w gminie Sompolno.
Działania skierowane do uczestników ruchu drogowego, rozdawano ulotki oraz odblaski.
Ponadto miejsce działań było ściśle związane z punktami zaznaczonymi na Krajowej Mapie
Zagrożeń Bezpieczeństwa.
1.14. 8 sierpnia przeprowadzono działania pod nazwą „Podejmij wyzwanie-zadbaj o swoje
bezpieczeństwo”. Działania zorganizowane dla grup rolkarskich na terenie powiatu
konińskiego.
1.15. 11 sierpnia przeprowadzono działania pod nazwą „ W eterze i na rowerze”. Rajd rowerowy
połączony z festynem rodzinnym w gminie Rychwał. Działania ukierunkowane
na przeciwdziałanie wykroczeniom i przestępstwom popełnianym w ruchu drogowym.
1.16. 24 września w Szkole Podstawowej w Grabienicach zorganizowano spotkanie
na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
1.17. 6 października przeprowadzono działania pod nazwą „Trzeźwy poranek” na terenie gminy
Rychwał. Uczestnikom działań rozdawano ulotki oraz jednorazowe alkotestery. Działania
były przeprowadzone przy współpracy z samorządem terytorialnym .
1.18. 18 grudnia 2018 roku przeprowadzono debatę społeczną połączoną z symulacja zdarzenia
drogowego w miejscowości Rzgów. Wyżej wymienione działania zostały połączone
z

otwarciem

przejścia

dla

pieszych

W. Stasiaka na lata 2016-2020.
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dofinansowanego

z

programu

imienia

2. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
Mając na względzie bezpieczeństwo osób korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji
w

Koninie

Komenda

Miejska

Policji

w

Koninie

podjęła

następujące

działania

w powyższym zakresie:
2.1.

na mocy Uchwały nr 47 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 roku

„Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz umundurowani funkcjonariusze
Policji pełniący służbę są zwolnienie z opłat za przejazdy lokalnym transportem
zbiorowym. Zapis taki dał możliwość konińskim policjantom m.in. dzielnicowym
wdrożenie nowych form przeciwdziałania zagrożeniom w środkach komunikacji
publicznej polegających na uczestniczeniu wspólnie z pasażerami w kursie linii MZK.
Dzielnicowi w 2018 roku dokonali 164 przejazdów autobusami MZK. Podczas kontroli
zwracano uwagę na bezpieczeństwo pasażerów, kradzieże kieszonkowe, uszkodzenia
mienia, zakłócenie ładu i porządku celem udaremnienie ewentualnych kradzieży
kieszonkowych i zatrzymań sprawców na gorącym uczynku przestępstwa. Działania
te były prowadzone przez cały rok, wzmożone kontrole prowadzone były w czasie
poprzedzającym wszystkie święta, gdzie ruch podróżujących jest bardzo duży i często
pasażerowie zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
2.2.

policjanci realizują zadania polegające na kontroli terenów przystanków MZK

w najbardziej zagrożonych rejonach i czasie wzmożonego natężenia ruchu osób
korzystających z MZK tj.:


godziny poranne, kiedy w większości dzieci i młodzież dojeżdża do szkół,



godziny popołudniowe – powroty ze szkół, w dni tzw. targowe,

Przystanki usytuowane w okolicach szkół, dworców PKP i PKS, targowisk, dzielnicowi
przeprowadzili

816

obserwacji

rejonów

przystanków

MZK

usytuowanych

m.in.

w okolicach szkół, przy dworcach PKS i PKP oraz targowiskach miejskich. w lokalnej rozgłośni
radiowej,

prasie

oraz

na

stronie

internetowej

KMP

Konin

są komunikaty o występującym zagrożeniu oraz o sposobach unikania tych zagrożeń.
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przekazywane

Straż Miejska

Ponad 53% zgłoszonych interwencji dotyczyło nieprawidłowości w ruchu drogowym . Głównymi
problemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz porządek na ulicach
miasta o których zgłaszają mieszkańcy to: parkowanie w miejscach niedozwolonych, parkowanie
w miejscach gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub zakaz postoju, blokowanie wyjazdu
z parkingu, garażu lub posesji oraz parkowanie na terenach zielonych.
Na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie w roku sprawozdawczym
w 216

przypadkach potwierdzaliśmy dane osobowe pasażerów jeżdżących bez ważnego

biletu . W

wyniku

ustaleń ujawniliśmy

że

70

osób

wielokrotnie

w

ciągu

roku

nie dokonywało opłat za przejazd czym wyczerpały znamiona wykroczenia z art. 121 KW.
Na osoby te zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koninie.
W 2018 r. przeprowadzono 706 postępowań wyjaśniających na podstawie których
sporządzonych zostało 274 wniosków o ukaranie i skierowanych do Wydziału Karnego Sądu
Rejonowego w Koninie. Mniejsza ilość wniosków od ilości prowadzonych postępowań
wyjaśniających wynika z sytuacji kończenia postępowania wyjaśniającego postępowaniem
mandatowym lub pouczeniem.
Do Komendy Miejskiej Policji w Koninie przekazano 294 sprawy, które dotyczyły
przestępstw i wykroczeń ujawnionych przez strażników miejskich, oraz zdarzeń zaobserwowanych
w obrębie kamer monitoringu miejskiego.
Wspólnie z policjantami zabezpieczaliśmy wszystkie imprezy i uroczystości organizowane
na terenie miasta, w których w różnych składach osobowych wzięło udział 474 strażników.
Strażnicy uczestniczyli również w akcjach prowadzonych przez Policję w tym między innymi:
-„Bezpieczna droga do szkoły” – 140 funkcjonariuszy, każdego dnia od poniedziałku do piątku
w godz.7,00 do 9,00 prowadzone są przez straż miejską działania przed szkołami,
- „Wagarowicz” – 14 funkcjonariuszy,
- „ Znicz”- 19 strażników,
- Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego – 14 funkcjonariuszy
- Bezpieczne wakacje udział 48 strażników w różnych składach osobowych.
Współpraca z Policją układa się na bardzo wysokim poziomie. Występuje wzajemna
koordynacja i pomoc w przypadkach tego wymagających.
Udzieliliśmy pomocy przy zabezpieczaniu wszystkich

festynów organizowanych przez

spółdzielnie mieszkaniowe oraz dyskotek organizowanych przez szkoły. Przez cały rok strażnicy
zabezpieczali wszystkie imprezy i festyny organizowane przez miasto.
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Zarząd Dróg Miejskich
W ramach zadań Zarządu Dróg Miejskich w Koninie wykonywano szereg przedsięwzięć
poprawiających infrastrukturę drogową m.in.:
 Przeprowadzono przeglądy dróg i obiektów mostowych. Przeglądami objęto 238 km ulic
w mieście. W wyniku przeglądów w 16 przypadkach zaproponowano zmiany organizacji
ruchu w celu poprawy porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dodatkowo ulice
objęto bieżącymi objazdami które eliminują nieprawidłowości

mogące zagrażać

ich użytkownikom.
 Przed rozpoczęciem roku szkolnego dokonano przeglądu oznakowania oraz stanu urządzeń
bezpieczeństwa drogowego w okolicach szkół. Dodatkowo oznakowano 2 przejścia
w rejonie szkół, znakami pionowymi D-6 „przejście dla pieszych” i T-27 „Agatka”.


Stworzono zintegrowany system komunikacji publicznej na terenie K OSI - Budowa
ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie
terenów punktów przesiadkowych na terenie Miasta Konina.

 Zamontowano 7 progów zwalniających, wraz z odpowiednim oznakowaniem pionowym.
 Na ul. Łężyńskiej (odcinek drogi wewnętrznej) w Koninie (obręb Łężyn) zastosowano jeden
ze środków uspokojenia ruchu: tzw. esowanie jezdni. Esowanie jezdni, to zastosowanie
tzw. ograniczeń dla ruchu w formie wygrodzonych fragmentów jezdni, jako alternatywy
dla progów zwalniających. Kierujący pojazdami zwalniają, by przepuścić pojazd
nadjeżdżający z przeciwnego kierunku, ustępują pierwszeństwa przejazdu na przemian –
raz dla jednego, raz dla drugiego kierunku jazdy.
 Częściowo

wymieniono

uszkodzone

i

wyeksploatowane

(utrata

odblaskowości)

oznakowanie pionowe oraz urządzenia BRD na terenie całego miasta Konina, wraz
z oznakowaniem Sytemu Informacji Miejskiej – SIM.
 Częściowo

wykonano

odnowienie

oznakowania

poziomego

(oznakowanie

miejsc

dla niepełnosprawnych, przejść dla pieszych, linii segregacyjnych, krawędziowych, strzałek,
powierzchni wyłączonych).
 W ramach bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych w Koninie,
na

najbardziej

niebezpiecznych

skrzyżowaniach

wymieniono

sygnalizatory

wraz

z żarówkami na oświetlenie LED, które zapewnia dłuższą bezawaryjną pracę i pozwala
wyeliminować zagrożenie słabej widoczności sygnałów świetlnych, częściowo wymieniono
przyciski dla pieszych oraz wymieniono część uszkodzonych pętli indukcyjnych
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co w rezultacie poprawiło działanie sterowania sygnalizacji świetlnych.
 Na ul. Spółdzielców wykonano 4 bezpieczne przejścia dla pieszych. Zakres projektu
obejmował montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości (w rejonie
skrzyżowania ul. Spółdzielców i Hiacyntowej) dodatkowo zamontowano znaki aktywne D-6
„kroczący ludzik” z ostrzegawczymi pulsacyjnymi lampami LED. Wszystkie 4 przejścia
zostały wyposażone w solarne punktowe elementy odblaskowe tzw.„aktywne kocie oczka”
oraz wykonano na nich oznakowanie poziome P-10 (przejście dla pieszych) w technologii
grubowarstwowej z masy chemoutwardzalnej w kolorze biało-czerwonym.
 Na ul. Sosnowej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie wykonane zostało przejście
aktywne (pulsacyjne ostrzegawcze zasilane solarnie z czujnikiem ruchu pieszego).
Podstawowym zadaniem przejścia aktywnego jest ochrona pieszego w czasie, gdy znajduje
się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Nie działa w sposób ciągły tylko
w momentach, gdy jest potrzebny. System działa w czasie rzeczywistym, jest widoczny
z odległości nawet 500 m. Spełnia wszelkie europejskie standardy i regulacje odnośnie
bezpieczeństwa i emisji sygnałów świetlnych.
 W zakresie budowy dróg, parkingów, chodników i ciągów pieszo – jezdnych zrealizowano:
a) Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie
b) Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie
c) Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie
d) Przebudowa chodnika przy ul. Szymanowskiego w Koninie – etap I
e) Przebudowa

chodnika

przy

ul.

Chopina

w

Koninie

od

skrzyżowania

z ul. Szeligowskiego w stronę ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
f) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej od ul. Kamiennej do ul. Kolskiej.
 Częściowa poprawa stanu nawierzchni infrastruktury drogowej: remonty nawierzchni dróg.
 Usunięcie przeszkód stojących zbyt blisko jezdni, które stanowią zagrożenie w przypadku
zjechania z pasa ruchu.
 Samodzielne bieżące interwencje związane z wymianą lub naprawą istniejącej infrastruktury
drogowej (oznakowanie pionowe, poziome, chodniki, pasy zieleni, nawierzchnia jezdni),
dodatkowo współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz w oparciu o zgłoszenia aktywnych
mieszkańców miasta Konina. Informacje o bieżących robotach drogowych i utrudnieniach
w ruchu są na bieżąco wprowadzane i aktualizowane na naszej stronie internetowej,
dodatkowo za pośrednictwem kanału RSS przekazywane są do aplikacji BLISKO
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(komunikator miejski działający na zasadzie powiadomień SMS) dostępnej dla wszystkich
mieszkańców - użytkowników mobilnych technologii (smartfonów, tabletów itp.).
 Corocznie prowadzona jest obserwacja oraz usuwanie przeszkód (drzewa, konary drzew),
które ograniczają widoczność. Ich usunięcie lub podcinka zwiększają pole widoczności
kierowcom.
 Wykonano budowę oświetlenia ulicy Piaskowej. W ramach zadania zamontowano
16 słupów oraz 17 opraw oświetleniowych co w znaczący sposób poprawiło komfort
i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.
 Na Trasie Bursztynowej wprowadzono obowiązek kontroli stanu kabli sprężających
oraz wprowadzono zmianę stałej organizacji ruchu. Wprowadzono m.in. ograniczenia
prędkości dla pojazdów ciężarowych do 40 km/h wraz z zakazem wyprzedzania
co wymusza na kierowcach tirów poruszanie się tylko i wyłącznie skrajnymi pasami ruchu
w obu kierunkach.
Planując działania krótko i długoterminowe należy pamiętać, że nawet najlepiej
skonstruowany program poprawy BRD nie zostanie zrealizowany bez odpowiedniej wiedzy
i kompetencji potencjalnych realizatorów programu, szerokiej aktywności społecznej i stabilnych
źródeł finansowania.
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Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie
Informacja o zrealizowanych zadaniach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Konina w 2018r.przez WORD
w Koninie
Lp. Nazwa przedsięwzięcia

Podmiot realizujący

Źródła
Adresaci projektu
Podmioty
finansowania
(przewidywana
współpracujące
oraz wysokość
liczba odbiorców)
kosztów
Środki własne
WORD
Mieszkańcy Konina
WORD w Koninie.
w Koninie –
- około 2.000 osób.
około
500,00 zł
Środki własne
Osoby podróżujące WORD
KMP w Koninie,
autobusami
w Koninie –
MZK Konin.
MZK w Koninie.
około
200,00 zł
Uczniowie
szkół
podstawowych
WORD w Koninie.
miasta Konina –
300 osób.

Termin
realizacji

1.

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na
CKiS w Koninie.
terenie „Galerii nad Jeziorem” w Koninie.

2.

Organizacja akcji, których celem było wyposażanie
w elementy odblaskowe pasażerów podróżujących
WORD w Koninie.
autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Koninie.

3.

Współorganizacja
profilaktycznych
zimowych.

4.

Organizacja spotkań z dziećmi na terenie WORD
w Koninie podczas trwania ferii zimowych pod WORD w Koninie.
hasłem „Bezpieczne Ferie”.

TPD
Oddział Powiatowy
w Koninie,
TIO Konin.

Dzieci biorące udział
w organizowanych
półkoloniach.
90 osób.

5.

Współorganizacja
Festynu
Integracyjno- Stowarzyszenie
Edukacyjnego „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo” Aktywności Lokalnej
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Koninie.
"Młodzi - Aktywni".

WORD w Koninie,
PSP w Koninie,
KMP w Koninie,
SP Nr 3 w Koninie.

Środki własne
Dzieci biorące udział
WORD
w organizowanych
14.02.
w Koninie –
półkoloniach
–
2018r.
około
około 500 osób.
538,74 zł

działań
edukacyjnoprzed
rozpoczęciem
ferii KMP w Koninie.
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14.01.
2018r.

01-02.02.
2018r.

06-08.02.
2018r.

19.02.
2018r.

WORD w Koninie, Uczniowie
szkół
szkoły
ponadgimnazjalnych ponadgimnazjalne.
około 300 osób.

6.

Współorganizacja w szkołach ponadgimnazjalnych
KMP w Koninie.
spotkań z "Młodymi Kierowcami".

7.

Współorganizacja prelekcja nt. „Bezpieczeństwa
w ruchu drogowym” dla członków – seniorów Sekcji
Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Koninie.

8.

Organizacja Eliminacji Powiatowych następujących
turniejów:
 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym wśród szkół podstawowych i szkół WORD w Koninie.
gimnazjalnych;
 Ogólnopolski
Młodzieżowy
Turniej
Motoryzacyjny.

9.

Specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu
drogowego dla nauczycieli, którzy będą dokonywali
WORD w Koninie.
sprawdzenia niezbędnych umiejętności dla osób
ubiegających się o kartę rowerową.

10.

Zajęcia na terenie WORD Konin o tematyce
związanej z podnoszeniem bezpieczeństwa wśród
uczniów przedszkoli oraz szkół (zajęcia teoretyczne, WORD w Koninie.
symulator zderzeń, zajęcia praktyczne na terenie
miasteczka ruchu drogowego).

Sekcja
Emerytów
i Rencistów Związku
WORD w Koninie.
Nauczycielstwa
Polskiego w Koninie.
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Emeryci i Renciści
Związku
Nauczycielstwa
Polskiego
w Koninie.

zima,
wiosna.

10-11.04.
2018r.

KMP w Koninie,
OSP Konin-Chorzeń.

Uczniowie
szkół
podstawowych,
gimnazjów,
ponadgimnazjalnych
miasta Konina –
60 osób.

CDN w Koninie.

Środki własne
Nauczyciele szkół
WORD
24.04.
podstawowych
–
w Koninie – 2018r.
1 nauczyciel.
265,00 zł

Przedszkola,
szkoły podstawowe,
gimnazja.

Uczniowie
przedszkoli,
szkół
podstawowych,
gimnazjów –
507 uczniów.

Środki własne
WORD
kwiecień
w Koninie – około
maj
4.000,00 zł

Środki własne
WORD
w Koninie – cały rok
około
8.647,34 zł

11.

Współorganizacja festynów skierowanych do
mieszkańców Konina i regionu konińskiego:
- Festyn rodzinny na osiedlu Chorzeń – Konin
(26.05.2018r.);
- „Międzyszkolny
Maraton
Sportowy”
(31.05.2018r.);
- Edukacyjno-profilaktyczny
„Miasteczko
Zdrowia” (15.09.2018r.);
- Piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej Nr 9
w Koninie (05.10.2018r.);
- Festyn rodzinny na placu Wolności w Koninie
(06.12.2018r.).

12.

Współorganizacja konkursu „Policjant Ruchu
Drogowego 2018 roku” poprzez:
 udostępnienie pojazdów do przeprowadzenia
KMP w Koninie.
konkurencji;
 ufundowanie nagród – podczas eliminacji
powiatowych oraz finału wojewódzkiego.

13.

Współorganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka
„RAZ NA LUDOWO” – Park im. F. Chopina
MDK w Koninie.
w Koninie.

14.

Centrum
Wsparcia
Rzemiosła,
Współorganizacja Gry Miejskiej
"Poznajmy
Kształcenia Dualnego WORD w Koninie.
Zawodowców" oraz „Nocy Zawodowców”.
i Zawodowego
w Koninie.

15.

Współorganizacja XVI Ogólnopolskiego
Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK.

Zlotu

Stowarzyszenie
Aktywności Lokalnej
„Młodzi-Aktywni”,
WORD w Koninie.
Wojewódzki Szpital
Zespolony w Koninie,
SP Nr 9 w Koninie.

WORD w Koninie.

PTTK Oddział Konin.
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WORD w Koninie.

WORD w Koninie.

Środki własne
Uczniowie
szkół
WORD
oraz
mieszkańcy
w Koninie – cały rok
Konina –
około
około 7.000 osób.
2.000,00 zł

Policjanci
KMP w Koninie.

Środki własne
kwiecień
WORD
w Koninie –
czerwiec
1.523,00 zł

Środki własne
WORD
Mieszkańcy Konina
w Koninie –
– około 2.500 osób.
około
2.000,00 zł
Środki własne
Uczniowie
szkół
WORD
podstawowych,
w Koninie –
gimnazjów
około
- około 300 osób.
500,00 zł
Środki własne
WORD
Rowerzyści.
w Koninie –
200,00 zł

03.06.
2018r.

15.06
i 05.10.
2018r.

12.05.
2018r.

16.

TPD w Koninie,
Organizacja
zajęć
o
tematyce
związanej
TIO w Koninie,
z podnoszeniem bezpieczeństwa wśród uczestników
Stowarzyszenie
półkolonii organizowanych podczas trwania wakacji
Aktywności Lokalnej
”Bezpieczne wakacje”.
„Młodzi-Aktywni”.

WORD w Koninie.

17.

WORD w Koninie,
Współorganizacja rajdu rowerowego pod hasłem –
Stowarzyszenie
„XI Konińska Masa Rowerzystów”, czyli Konin bez Aktywności Lokalnej
samochodu.
„Młodzi-Aktywni”,
KMP w Koninie.

OSP Konin-Chorzeń,
Rowerzyści
UM w Koninie,
około
Starostwo Powiatowe
uczestników.
Konin.

18.

Zorganizowanie szkolenia dla rowerzystów, którego
głównym celem była prezentacja przepisów ruchu
drogowego
dotyczących
rowerzystów
oraz WORD w Koninie.
wyjaśnienie zasad korzystania z rowerów miejskich
miasta Konina.

Rowerzyści
ZDM w Koninie,
mieszkańcy Konina
KMP w Koninie.
- 34 uczestników.

19.

Przekazanie
spacerowych.

20.

Przekazanie pomocy edukacyjnych w postaci
zestawów puzzli z historyjkami BRD oraz WORD w Koninie.
sygnalizatorów ulicznych.

Dzieci biorące udział
w organizowanych
półkoloniach –
około 300 osób.

Środki własne
WORD
wakacje
w Koninie –
500,00 zł

Środki własne
–
WORD
22.09.
500
w Koninie –
2018r.
6.078,75 zł

10.10.
2018r.

-

Żłobek Miejski
w Koninie.

Środki własne
WORD
28.08.
w Koninie – 2018r.
539,23 zł

-

Przedszkola
funkcjonujące
na
terenie miasta Konina
– 18 instytucji.

Środki własne
WORD
02.10.
w Koninie – 2018r.
4.134,78 zł

21.

Przekazanie zestawu pomocy dydaktycznych, na
który składają się: dwa rowery, 32 znaki drogowe,
sygnalizator świetlny, plansze (znaki drogowe, WORD w Koninie.
skrzyżowania, sytuacje drogowe, I pomoc), mata
"Przejście dla pieszych".

-

Środki własne
Szkoła Podstawowa WORD
27.09.
Nr 7 w Konin
w Koninie – 2018r.
4.114,29 zł

22.

Zorganizowanie „XII Samochodowego
Nawigacyjnego dla Samorządowców”.

KMP w Koninie,
Urząd
Gminy
Samorządowcy.
i Miasta
w Kleczewie.

czterech

odblaskowych

węży

Rajdu

WORD w Koninie.

WORD w Koninie.
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Środki własne
WORD
13.10.
w Koninie – 2018r.
4.153,52zł

23.

Umieszczenie na ulotkach rozdawanych podczas
„Kolędy na Wysokości – Jarmark Bożonarodzeniowy
2018” informacji przygotowanej przez WORD
CKiS w Koninie.
w Koninie o zasadach ruchu drogowego oraz
zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach.

24.

Przekazanie stojaków rowerowych - barierka stalowa
WORD w Koninie.
ocynk w ilości 15 sztuk.

25.

Przekazanie zestawu ratownictwa medycznego PSP
R-1 Burn Tec w plecaku, deski ortopedycznej oraz WORD w Koninie.
szyn Kramera.
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WORD w Koninie.

Środki własne
Mieszkańcy Konina WORD
15-16.12.
- około 1.000 osób.
w Koninie – 2018r.
1.230,00 zł

-

Zespół
Szkół
GórniczoEnergetycznych
im.
Stanisława
Staszica w Koninie.

-

Środki własne
WORD
23.06.
OSP Konin-Chorzeń. w Koninie –
2018r.
wartość
5.389,20 zł

Środki własne
WORD
17.12.
w Koninie – 2018r.
2.398,50 zł

ŁAGODZENIE SKUTKÓW
ZATRUDNIENIA

BEZROBOCIA

I

PROMOCJA

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Rozpoznanie potrzeb i możliwości zatrudniania osób bezrobotnych oraz pozyskiwanie

1.

informacji o kondycji pracodawców (sytuacji lokalnego rynku pracy)
Realizując potrzeby pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie organizuje giełdy
i targi pracy, w których udział biorą pracodawcy, osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy.
Są

one

doskonałą

okazją

do

rozpowszechnienia

przez

pracodawców

informacji

o funkcjonujących na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego zakładach pracy, a tym samym
przybliżenia lokalnej społeczności informacji o rozwijających się branżach i firmach.
Stwarzają również pracodawcom możliwość bezpośredniej prezentacji posiadanych ofert pracy,
pozyskiwania odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy bądź aktywizacji zawodowej.
Uczestnictwo pracodawców w giełdach i targach, oprócz budowania wizerunku firmy, może
przynieść również korzyści w postaci oszczędności tak cennego czasu, jak i kosztów związanych
z poszukiwaniem odpowiednich pracowników
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zorganizował
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Giełd Pracy na 26 stanowisk pracy. W Giełdach Pracy organizowanych w siedzibie Urzędu wzięło
udział 16 pracodawców oraz 508 osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy mają możliwość skorzystania również z usługi
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, w ramach której organizowane są:
- porady w formie indywidualnej i grupowej,
- indywidualne informacje zawodowe.
W 2018 r. z usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Koninie skorzystało łącznie 3 172 bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta
Konina, w tym :


dla 17 grup, przeprowadzono porady w formie grupowej, w których uczestniczyło 31 osób,



3 106 bezrobotnym i poszukującym pracy udzielono indywidualnych informacji
zawodowych,



dla 19 grup, zorganizowano spotkania informacyjne w formie grupowej, w których
uczestniczyło 35 osób,
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2. Promowanie i wspieranie zatrudniania młodzieży. Organizacja osobom bezrobotnym
zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym okresowego zatrudnienia.
Programy realizowane w wyniku pozyskania przez PUP w Koninie dodatkowych środków
na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej skierowanych m.in. do osób młodych i będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy:
2.1. Programy realizowane w 2018 roku (rozpoczęte w 2017 roku)
A. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (III)” –

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, okres realizacji 01.01.2017 –
30.06.2018,
B. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim

(III)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, okres realizacji 01.01.2017 – 30.06.2018,
C. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, ze środków

Rezerwy Ministra, okres realizacji: maj 2017 rok – marzec 2018.
2.2. Programy realizowane w 2018 roku (rozpoczęte w 2018 roku)
A. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (IV)” –

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, okres realizacji 01.01.2018 –
30.06.2019,
B. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim

(IV)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, okres realizacji 01.01.2018 – 30.06.2019,
C. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, ze środków

Rezerwy Ministra, okres realizacji: czerwiec 2018 – grudzień 2018,
D. Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, ze środków Rezerwy

Ministra, okres realizacji: kwiecień 2018 – grudzień 2018,
E. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej, ze środków

Rezerwy Ministra, okres realizacji: kwiecień 2018 – czerwiec 2019,
F. Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),

ze środków Rezerwy Ministra, okres realizacji: kwiecień 2018 – grudzień 2018.
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2.

Realizacja przewidzianych w ustawie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

W 2018r. na subsydiowane programy rynku pracy skierowano 864 osoby z terenu miasta
Konina, w tym:
A. 358 osób bezrobotnych rozpoczęło subsydiowane zatrudnienie, z czego:
- prace interwencyjne podjęło 48 osób,
- w ramach robót publicznych zatrudniono 26 osób,
- po przyznaniu dotacji działalność gospodarczą rozpoczęło 90 osób,
- w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy zatrudniono
57 osób,
- 56 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na
zasiedlenie,
- 20 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie
bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
- 61 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia,
B. najwięcej osób, tj. 256 zaktywizowano w ramach staży,
C. prace społecznie użyteczne rozpoczęły 52 osoby,
D. na szkolenie skierowano 192 osób,
E. realizację programu w ramach przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęło
6 osób.

3.

Rozwój zawodowy dostosowujący osoby bezrobotne i zagrożone utratą pracy
do potrzeb rynku pracy poprzez rozpoznanie potrzeb szkoleniowych u osób
bezrobotnych oraz organizacja szkoleń indywidualnych i grupowych i pomoc
pracownikom w utrzymaniu miejsc pracy.
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie organizował

szkolenia dla osób bezrobotnych finansowane z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W ramach w/w środków PUP w Koninie zorganizował następujące szkolenia grupowe: „Prawo
jazdy kat. C”, „Operator maszyn do robót ziemnych kl. III” (w tym: operator koparki kl. III,
operator koparko-ładowarki kl. III, operator spycharki kl. III), "Spawanie metodą MAG - 135”
„Szkolenie na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV”,
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w których łącznie uczestniczyło 129 osób z miasta Konina.W ramach

tzw. szkoleń

indywidualnych przeszkolono 63 osoby.
Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań
na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
O środki KFS pozostające w dyspozycji PUP w Koninie w 2018r. mogli ubiegać się pracodawcy ,
którzy:
A. posiadali siedzibę lub prowadzili działalność na terenie działania Urzędu,
B. spełniali warunki ubiegania się o pomoc de minimis,
C. mieścili się :


w obszarze co najmniej jednego z priorytetów wydatkowania środków KFS
w 2018 roku określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(przy ubieganiu się o środki z limitu podstawowego KFS),



w obszarze co najmniej jednego z priorytetów wydatkowania rezerwy KFS w 2018 roku
określonych przez Radę Rynku Pracy (przy ubieganiu się o środki z rezerwy KFS).

Priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS
w roku 2018 było:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie
zawodach deficytowych,
2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii
i narzędzi pracy,
3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Priorytetami Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2018 było:
1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie

lub województwie zawodach deficytowych,
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
Na finansowanie

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie otrzymał łącznie środki w wysokości 289.300,00 zł, w tym :
- 253.600,00 zł z limitu podstawowego,
- 35.700,00 zł z rezerwy KFS.
145

Na przestrzeni 2018r. zawarto ogółem 31 umów na przeszkolenie 146 osób, na które wydatkowano
kwotę 287.004,00 zł., z tego 18 umów

z pracodawcami mającymi siedzibę w Koninie

przeszkolenie 97 osób na kwotę 139.819,20 zł.
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Sytuacja pożarowa.

1.
Na

terenie

miasta

Konina

w

roku

2018

odnotowano

w tym:
 561 miejscowych zagrożeń,
 289 pożarów,
 78 alarmów fałszywych.

W 2018 roku zanotowano pożary w następujących obiektach:
 trawy – 90 pożarów,
 obiekty mieszkalne – 38 pożarów,
 środki transportu – 22 pożary,
 uprawy i rolnictwo – 21 pożarów,
 obiekty użyteczności publicznej – 8 pożarów,
 obiekty produkcyjne i magazynowe – 7 pożarów,
 lasy – 4 pożary,
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ogółem

928

zdarzeń,

 inne obiekty (śmietniki, garaże, obiekty przyrody, pobocza dróg) – w sumie 99 pożarów.

Do najczęstszych przyczyn pożarów należały m.in.:
 podpalenia – 107,
 nieostrożność osób dorosłych – 104,
 wady środków transportu – 12,
 wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń, instalacji elektrycznych – 12,
 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych – 10.

Miejscowe zagrożenia zanotowano w następujących grupach obiektów:
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obiekty mieszkalne – 201 zdarzeń,



drogi i ulice – 137 zdarzeń,



środki transportu – 64 zdarzenia,



obiekty użyteczności publicznej – 45 zdarzeń,



obiekty produkcyjne i magazynowe – 5 zdarzeń,



pozostałe obiekty – 109 zdarzeń.

Do najczęstszych przyczyn miejscowych zagrożeń należały m.in.:


nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów – 133 zdarzenia,



silne wiatry – 74 zdarzenia,



niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu – 58 zdarzeń,



wady środków transportu – 17 zdarzeń,



gwałtowne opady atmosferyczne – 19 zdarzeń,



nieumyślne i celowe działanie człowieka – 10 zdarzeń.
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Szacunkową wartość uratowanego mienia oraz odnotowanych strat podczas zdarzeń w roku 2018
dla miasta Konina przedstawia wykres poniżej.

2.

Działalność kontrolno – rozpoznawcza:

W 2018 roku na terenie miasta Konina przeprowadzono 162 kontrole, w tym:
 107 kontroli w obiektach użyteczności publicznej,
 35 kontroli w obiektach produkcyjnych i magazynowych,
 10 kontroli w budynkach zamieszkania zbiorowego,
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 9 kontroli w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
 1 kontrola lasów.
W trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych w kontrolowanych obiektach stwierdzono 396
usterek i nieprawidłowości.

Działalność nadzorczo – egzekucyjna.

3.

W

związku

ze

stwierdzonymi

nieprawidłowościami

Komenda

Miejska

PSP

w Koninie w 2018 roku stosowała następujące działania nadzorczo – egzekucyjne:


wydano 78 decyzji administracyjnych,



wydano 7 upomnień,



nałożono 4 mandaty karne,



przeprowadzono 3 postępowania egzekucyjne.

Ponadto:
 przeprowadzono na terenie miasta Konina 17 odbiorów obiektów oddawanych do użytku,
 sporządzono 30 opinii

dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów

oraz imprez masowych,
 sporządzono 3 opinie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego,
 wydano 180 informacji ze zdarzeń dla Policji, Sądu, zakładów ubezpieczeniowych i osób
prywatnych,
 współuczestniczono w organizacji i przeprowadzeniu eliminacji OTWP dla szkół z terenu
miasta,
 przeprowadzano wspólnie z Policją oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
kontrole letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 uczestniczono wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koninie oraz Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koninie w działaniach edukacyjno – prewencyjnych pn.
„Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne Wakacje” oraz „Bezpiecznie, Zdrowo i Sportowo”,
 17 kwietnia 2018 r. przeprowadzono wykład dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie dot. bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych,
 w maju 2018 r. zorganizowano akcję pn. „OTWARTE STRAŻNICE”, podczas których
propagowano bezpieczeństwo, zapoznawano z pracą strażaka oraz zaprezentowano sprzęt –
ok. 700 dzieci,
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 przeprowadzano pogadanki z dziećmi i młodzieżą w miejscach zimowego i letniego
wypoczynku, dotyczące bezpieczeństwa,
 prowadzono

pogadanki

z

dziećmi

w

szkołach

podstawowych

i przedszkolach, na oddziale chirurgii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koninie,
 w ramach prewencji społecznej przed okresami wzmożonego zagrożenia pożarowego,
w okresie wiosennym – w związku z wypalaniem traw, sezonem letnim i żniwami oraz
okresem jesienno – zimowym – z uwagi na sezon grzewczy (zagrożenie tlenkiem węgla
CO) opracowano i przesłano materiały informacyjne do środków masowego przekazu,
Urzędu Miejskiego oraz spółdzielni mieszkaniowych.
 Oficer

Prasowy

Komendanta

Miejskiego

Państwowej

Straży

Pożarnej

w Koninie na bieżąco przez okres 2018 roku kontaktował się z lokalnymi mediami,
współpracując i przekazując informację:


łącznie sporządzono i przesłano do mediów 112 artykułów z przebiegu zdarzeń,
ćwiczeń i wydarzeń Komendy Miejskiej PSP w Koninie,



udzielono 23 wywiady do lokalnych mediów w zakresie występujących zdarzeń,
przeprowadzonych ćwiczeń oraz akcji prewencyjnych.

Działalność operacyjno – szkoleniowa.

4.

4.1.

Ćwiczenia, manewry oraz rozpoznania operacyjne obiektów.
W roku 2018 wykonano łącznie 67 ćwiczeń taktyczno - bojowych oraz rozpoznań

operacyjnych obiektów. Zorganizowano 41 ćwiczeń zgrywające dla Jednostek RatowniczoGaśniczych, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Ochotniczych Straży Pożarnych
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG), Specjalistycznych Grup
Ratowniczych, między innymi:


w dniach 27 stycznia oraz 4 i 7 marca 2018r. nurkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa
Wodno – Nurkowego z JRG nr 2, strażacy z JRG Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie wraz z druhami z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i powiatu
konińskiego, w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzali ćwiczenia z zakresu
ratownictwa na lodzie. Ćwiczenia odbywały się, m.in. na akwenach przy ul. Paderewskiego
oraz ul. Harcerskiej w Koninie oraz na zbiorniku pokopalnianym w Kleczewie. Założeniem
do ćwiczeń było przypomnienie i utrwalenie wiedzy ratownikom z zakresu zasad
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bezpieczeństwa oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w trakcie prowadzenia działań
ratowniczych na zbiornikach wodnych w sezonie zimowym. Strażacy przećwiczyli sposoby
ratowania i podejmowania osób, pod którymi może zarwać się lód, przy wykorzystaniu różnych
technik i sprzętu, m.in. deski lodowej.



w dniu 11 kwietnia przeprowadzono rozpoznanie operacyjne Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie przy ul. Szpitalnej. Strażacy JRG nr 1 i 2 oraz OSP Konin
i Chorzeń zapoznani zostali z zagrożeniami występującymi podczas użytkowania rezonansu
magnetycznego. Następnie przeprowadzono ćwiczenia z operowania prądami wody.
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w dniach 17, 18, 19, 30 kwietnia oraz 7, 8 maja strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych
Nr

1

i

2

Komendy

Miejskiej

Państwowej

Straży

Pożarnej

w

Koninie

oraz OSP (Konin, Chorzeń, Gosławice, Cukrownia Gosławice, Brzeźno, Stare Miasto, Ślesin,
Kazimierz Biskupi, Kleczew) w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyli w warsztatach
pn.

„Pożar

Lasu”.

Terenem

ćwiczeń

były

lasy

Nadleśnictwa

Konin

w okolicach Gosławic i Wieruszewa oraz Jeziora Gosławskiego. W trakcie warsztatów
przećwiczono budowę punktów czerpania wody na zbiornikach naturalnych, sposoby
przetłaczania wody na duże odległości, organizację łączności na potrzeby kierującego
działaniem ratowniczym.

Podczas

ćwiczeń rozpoznano dojazdy pożarowe w lesie

oraz wyznaczony punkt czerpania wody.


25, 26, 27 czerwca strażacy ćwiczyli na rzece Warcie sprawianie zapór ograniczających
rozlewiska olejowe. W ćwiczeniach uczestniczyli również druhowie z OSP Krzymów, OSP
Golina specjalizujące się w ratownictwie wodnym w zakresie podstawowym i OSP Rychwał
specjalizująca się w ratownictwie chemiczno-ekologicznym w zakresie podstawowym.
Zadaniem ćwiczących było ustawianie zapór na drodze przemieszczającego się z nurtem rzeki
zanieczyszczenia. W celu usunięcia pozorowanego rozlewiska substancji z powierzchni wody,
realizowano

przepompowywanie

przechwyconej

mieszaniny

do przygotowanych zbiorników, wykorzystując zbieracz oraz pompę.
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substancji

i

wody



w dniu 1 lipca oraz 1 sierpnia 2018r. dzięki uprzejmości kierownictwa Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Koninie odbyły się ćwiczenia strażaków z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych

Nr

1

i

2

Komendy

Miejskiej

Państwowej

Straży

Pożarnej

w Koninie oraz druhów z OSP Ślesin. Głównym celem ćwiczeń na pływalniach było
doskonalenie różnych technik ratowniczych, wykorzystywanych podczas podejmowania osób
topiących się, z uwzględnieniem łączenia działań prowadzonych z wody i z linii brzegowej.
Ponadto korzystając z szerokich możliwości jakie daje pływalnia kryta i wręcz krystaliczna
woda, sprawdzono także możliwości samoratowania strażaka w przypadku, gdy w pełnym
umundurowaniu

specjalnym

wpadnie

do

wody

w sytuacji awaryjnej nurka znajdującego się pod powierzchnią wody.
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w dniu 25 października 2018r. strażacy Komendy Miejskiej PSP w Koninie, Komendy
Powiatowej PSP w Słupcy oraz wytypowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Miasta Konina (OSP Konin-Chorzeń) i powiatu konińskiego (OSP Ślesin) oraz powiatu
słupeckiego

(OSP

Lądek,

OSP

Strzałkowo)

odbyli

warsztaty

i

ćwiczenia

z zakresu działań związanych z rozszczelnieniem gazociągu wysokiego ciśnienia. Szkolenie
współorganizowali: Komenda Miejska PSP w Koninie, Komenda Powiatowa PSP w Słupcy,
Polska Spółka Gazownictwa – Gazownia w Koninie. Szkolenie odbyło się na terenie miasta
Konin, Stacji 1° należącej do Impexmetal Huta Aluminium oraz Nadleśnictwa Konin.

Ponadto ćwiczenia i rozpoznania przeprowadzono w obiektach i zakładach przemysłowych:
156



Klasztorze Ojców Franciszkanów przy ul. Reformackiej w Koninie,



ZE PAK Elektrowni Pątnów II w Koninie,



Sądzie Rejonowym w Koninie,



Muzeum Okręgowym w Koninie



Jeziorze „Czarna Woda”.
W ramach ćwiczeń na obiektach, organizowanych przez Komendę Główną Państwowej

Straży

Pożarnej

lub

Komendą

Wojewódzką

Państwowej

Straży

Pożarnej

w Poznaniu, z użyciem sił i środków wchodzących w skład Wielopolskiej Brygady Odwodowej,
strażacy KM PSP w Koninie brali udział w:


Ćwiczeniach „Pompa 2018” w Koninie dla kierowców i operatorów sprzętu specjalnego,



Ćwiczeniach „Azoty-18” zorganizowanych w powiecie polickim w województwie
zachodnio-pomorskim, z udziałem GCBA 9,5/50 z JRG 2,



Ćwiczeniach „Las 2018” modułu gaszenia pożarów lasów z ziemi, z udziałem GCBA 9,5/50
z JRG 2,



Ćwiczeniach „Chemia 2018” w ZE PAK S.A. w Adamowie dla Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z JRG 1,



Ćwiczeniach „Gazy 2018” w Odolanowie, powiat ostrowski,



Zimowym

Zgrupowaniu

Specjalistycznych

Grup

–

Wodno

Nurkowych

woj.

wielkopolskiego w Poznaniu,


Letnim Zgrupowaniu Specjalistycznych Grup Wodno – Nurkowych woj. wielkopolskiego
w powiecie pilskim,



Zgrupowaniu Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej „Konin” w Trębach Starych,



Warsztatach z zakresu ratownictwa technicznego „Rescue Days” w Skaryszewie powiat
radomski, województwo mazowieckie,



Ćwiczeniach

z

zakresu

gaszenia

pożarów

wewnętrznych

pod

kryptonimem

„MIESZKANIÓWKA 2018” w powiecie słupeckim.
Zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami realizowane były ćwiczenia w komorze
dymowej dla strażaków z JRG Nr 1 i 2 w Koninie, strażaków OSP z terenu miasta i powiatu
konińskiego,

strażaków

z

wyznaczonych

Komend

PSP

woj.

wielkopolskiego

oraz dla uczestników szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP, organizowanych przez
KM PSP w Koninie. Łącznie do ćwiczeń w komorze dymowej przystąpiło 381 osób.
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Hospitacje zajęć szkoleniowych, ćwiczeń.

4.2.

W

2018r.

Wydział

Operacyjno

–

Szkoleniowy

oraz

Dowódcy

Jednostek

Ratowniczo – Gaśniczych przeprowadzili w sumie 108 hospitacji zajęć szkoleniowych
w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1 i 2 Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
Hospitacje zajęć podsumowano, a uwagi przedstawiano na bieżąco w ramach szkolenia
doskonalącego.
Pokazy, zabezpieczenia imprez i uroczystości.

4.3.

W ramach czynności operacyjnych, prowadzono zabezpieczenie między innymi:


26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koninie,



Rozgrywek „KS Górnika Konin” w meczach o mistrzostwo III ligi, gr. II,



„Juwenalia 2018” w Koninie,



„Dni Konina 2018”,



Koncertu Świętojańskiego,



Koncertu

Galowego

39.

Międzynarodowego

Dziecięcego

Festiwalu

Piosenki

i Tańca KONIN 2018,


Seminarium z zakresu ochrony ppoż. „Pali się” połączone z spektaklem teatralnym
„Andropauza 3”,



Polskiej Nocy Kabaretowej 2018,



Spotkania Wigilijnego na Placu Wolności w Koninie,



GALI SYLWESTROWEJ – „KOBIETY ŚWIATA”- światowe przeboje muzyki operowej,
operetkowej i musicalowej,



„Konińskiej Nocy Sylwestrowej”.

W ramach „Dni Otwartych Strażnic” realizowano pokazy sprzętu pożarniczego dla dzieci
i młodzieży z przedszkoli i szkół oraz dla instytucji samorządowych. W ramach spotkań zostały
omówione między innymi:
 Akcje MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”,
 „STOP pożarom traw”,
 „CZAD – obudź czujność”.
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4.4.

Inspekcje gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.
W ramach nadzoru nad działalnością operacyjną Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Nr 1 i

2 w Koninie oraz Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Koninie
przeprowadzono 9 inspekcji gotowości operacyjnej. Podczas każdej inspekcji przeprowadzono testy
wiedzy i ćwiczenia praktyczne. W trakcie inspekcji oceniano:
 środki alarmowania,
 przebieg alarmowania,
 sprawność i konserwację sprzętu,
 dokumentację operacyjno - szkoleniową,
 przestrzeganie zasad bhp podczas ćwiczeń praktycznych.
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Z inspekcji każdorazowo sporządzano protokół a stwierdzone nieprawidłowości ujęto
we wnioskach i zaleceniach pokontrolnych. Stwierdzone uchybienia usuwane były na bieżąco.

4.4.

4Inspekcje Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na terenie miasta funkcjonuje 6 jednostek OSP, w tym 2 włączone do Krajowego Systemu

Ratowniczo – Gaśniczego. W 2018r. przeprowadzono inspekcje gotowości operacyjnej w 2
jednostkach włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Inspekcje łączono
z

wykonaniem

corocznych

przeglądów

stanu

technicznego

pojazdów

i sprzętu oraz zaplecza technicznego OSP. Sprawdzano przygotowanie do prowadzenia działań
ratowniczo

-

gaśniczych

oraz

sezonu

zimowego.

Nieprawidłowości

stwierdzone

w czasie inspekcji przekazywano pisemnie do Urzędu Miasta, a także prezesów inspekcjonowanych
jednostek.
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4.5.

Zawody sportowo-pożarnicze i inne turnieje sportowe.

W 2018 roku reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Koninie brała udział
w następujących zawodach sportowych:
 w VI Biegu Służb Mundurowych w Rzgowie,
 Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków

PSP

w Pływaniu w Obornikach,

 Mistrzostw Wielkopolski Strażaków PSP w Strzelectwie Sportowym w Zdroju
k/Grodziska Wielkopolskiego,
 Indywidualnych Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym,

 Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej,
 Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków PSP w Plażowej Piłce Siatkowej,
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 Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków PSP w Piłce Siatkowej w Nowym Tomyślu.
W miesiącach październiku i listopadzie 2018r. zgodnie z obowiązującymi przepisami

przeprowadzono

testy sprawności

fizycznej

dla

wszystkich

funkcjonariuszy KM

PSP

w Koninie.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem gminnych zawodów sportowo – pożarniczych OSP
w roku 2018 zorganizowano i przeprowadzono zawody sportowo – pożarnicze dla OSP
z terenu powiatu konińskiego (łącznie w 8 gminach). Obsługę zawodów przeprowadzili strażacy
PSP wyznaczeni rozkazem Komendanta Miejskiego PSP w Koninie.
Ponadto funkcjonariusze Komendy stanowili obsadę komisji sędziowskich na:
- Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym,
- Wojewódzkich Zawodach OSP,
- Wojewódzkich Zawodach MDP wg CTiF,
- Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w Sporcie Pożarniczym.

4.6.

Szkolenia i kursy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
W roku 2018 doskonalenie zawodowe strażaków PSP było realizowane w oparciu

o roczny plan doskonalenia zawodowego oraz plan ćwiczeń na obiektach zatwierdzony przez
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
Realizacja zajęć prowadzona była wg kwartalnych planów doskonalenia zawodowego
dla strażaków Stanowiska Kierowania KM PSP w Koninie oraz miesięcznych planów doskonalenia
zawodowego

dla

strażaków

Jednostek

w Koninie.
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Ratowniczo-Gaśniczych

Nr

1

i

2

Szkolenie z zakresu kpp odbyło się w miesiącach styczniu, maju i czerwcu i zostało
zorganizowane dla konińskich strażaków. Pomyślnie uprawnienia 55 funkcjonariuszy przedłużyło
na kolejne 3 lata.
W

Komendzie

Miejskiej

Państwowej

Straży

Pożarnej

w

Koninie

oraz w ośrodkach szkolenia wyznaczonych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu, strażacy z tut. Komendy uczestniczyli w następujących szkoleniach
i kursach:


szkoleniu okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy (128 osób),



szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy (11 osób),



zgrupowaniu wodno-nurkowym „ZIMA 2018” (6 osób),



szkoleniu specjalistycznym w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
(4 osoby),



kursie nurka kierującego pracami podwodnymi – teoria (1 osoba),



kursie nurka kierującego pracami podwodnymi – praktyka (1 osoba),



przeszkoleniu w zakresie nurkowania podlodowego (5 osób),



kursie młodszego nurka (2 osoby),



kursie nurka (1 osoba),



kursie kierowców - technika jazdy (5 osób),



przygotowaniu do wdrożenia „RODO” (2 osoby),



szkoleniu z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących (2 osoby),



szkoleniu z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG
w zakresie podstawowym (6 osób),



warsztatach technicznych „Rescue Days” (3 osoby),



letnim zgrupowaniu SGRWN woj. wielkopolskiego (5 osób),



szkoleniu z

ratownictwa technicznego

realizowanego przez

KSRG

w zakresie

podstawowym (3 osoby),


warsztatach

metodyczno-tematycznych

"Ratownictwo

na

obszarach

wodnych

realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym" (1 osoba),


szkoleniu z zakresu obsługi sonarów do celów poszukiwawczych (2 osoby),



zgrupowaniu szkoleniowym „SGRWN Konin” (11 osób),



szkoleniu w zakresie hakowego sygnalisty (15 osób),



warsztatach metodyczno-tematycznych dla kandydatów na instruktorów rat. chemicznego
w zakresie podstawowym (2 osoby),



warsztatach tematycznych z ratownictwa wodno-nurkowego (1 osoba),
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szkoleniu „Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków” (2 osoby),



szkoleniu z zakresu CBRNE (2 osoby),



konferencji naukowo-szkoleniowej HAZMAT, CBRNE w SPALE (4 osoby).

4.7.

Szkolenia realizowane dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2018 roku Komenda Miejska PSP w Koninie zaplanowała i przeprowadziła 5 szkoleń,
w tym:


3 szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP (dla 115 druhów),



1 szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dla 16 druhów),



1 szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (dla 40 druhów).

Ponadto zrealizowano dodatkowo szkolenia:


1 szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego (uczestniczyło 19 druhów),



3 ćwiczenia w komorze dymowej (uczestniczyło 115 druhów),



1 szkolenie okresowe w zakresie BHP (dla 222 druhów),



1 szkolenie z musztry (28 druhów).

Łącznie przeszkolonych zostało ponad 550 druhów strażaków.

5. Zdarzenia charakterystyczne w 2018 roku
Uratowane palce dłoni
W dniach: 21 stycznia, 25 stycznia, 11 marca, 27 maja, 26 sierpnia i 10 września 2018r.
do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2 w Koninie zgłaszały się kobiety z dość nietypowymi
problemami. Otóż opuchnięty palec uniemożliwiał zdjęcie obrączki, co mogło skutkować martwicą
tkanek. Konińscy strażacy udzielali pomocy z użyciem specjalnej przecinarki do obrączek.
Udowodnili tym samym, że dają sobie radę nawet w naprawdę nietypowych sytuacjach.
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Tir na A2 taranował samochody przy punkcie poboru opłat
1 lutego 2018r. około godz. 11.00 rozpędzony tir staranował samochody przy punkcie poboru opłat
na Autostradzie A2 w miejscowości Żdżary. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta
Miejskiego PSP w Koninie zadysponował do zdarzenia strażaków z Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej Nr 1 i 2 w Koninie oraz druhów z OSP Stare Miasto i OSP Lisiec Wielki. Po przybyciu
na miejsce stwierdzono, że autostrada w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana,
natomiast przed punktem poboru opłat znajdują się cztery rozbite samochody osobowe. Po drugiej
stronie punktu poboru opłat znajdował się kolejny samochód osobowy oraz samochód ciężarowy,
który był sprawcą wypadku. W pojazdach znajdowały się cztery osoby, pozostałe siedem osób
podróżujących - poza pojazdami.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania
w pojazdach, pomocy w wydostaniu się osobom z samochodów oraz udzieleniu im kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Następnie poszkodowanych przekazano Zespołom Ratownictwa Medycznego.
Do działań zadysponowano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z Ostrowa Wielkopolskiego.
W wyniku zdarzenia pięć osób zostało przetransportowanych do szpitala przez Zespoły
Ratownictwa Medycznego. Przez cały czas trwania działań autostrada w kierunku Warszawy była
zablokowana.
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Pechowy piątek 13 – go kwietnia
W związku z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem Stanowisko Kierowania Komendanta
Miejskiego w Koninie w krótkim okresie czasu odnotowało łącznie 19 zdarzeń.
Strażacy najczęściej wyjeżdżali do zalanych piwnic, jednakże zalaniu uległo:

przychodnia

na osiedlu Zatorze, sklep na ulicy Dworcowej, przejście przy dworcu kolejowym, parkingi, ulice
oraz place przed budynkami.
W dwóch przypadkach przewrócone drzewa uszkodziły zaparkowane samochody na ulicy
Wyzwolenia i Legionów. Na szczęście mimo dużej ilości zdarzeń w krótkim okresie czasu, obyło
się bez osób poszkodowanych.
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Zawalony strop pustostanu przy ulicy Stanisława Staszica w Koninie
29 lipca 2018r. tuż po godz. 20:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP
w Koninie wpłynęło zgłoszenie o uszkodzonym stropie w budynku przy ul. Stanisława Staszica
w Koninie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do częściowego zawalenia
się stropu w opuszczonym budynku. Z wybitych otworów okiennych wydobywał się kurz
oraz widoczne było odchylenie części zewnętrznej ściany budynku od strony ulicy Stanisława
Staszica. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zamknięciu ruchu
na ulicach wokół budynku. Ze względu na duży zakres zniszczeń oraz zagrożenie ze strony
zwisających elementów konstrukcyjnych budynku zdecydowano o niewpuszczeniu ratowników
do wewnątrz obiektu. W tym samym czasie zadysponowano Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo
– Ratowniczą z Poznania oraz Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą z Łodzi.
Przybyłe na miejsce grupy do przeszukania budynku użyły psów ratowniczych, które potwierdziły
brak zasypanych osób. W trakcie działań Zarząd Dróg Miejskich w Koninie zamknął ulicę
Stanisława Staszica.
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Konińscy strażacy pomagają gasić pożary lasów w Szwecji.
W związku z pożarami lasów w środkowej części Szwecji, polski rząd podjął decyzję
o udzieleniu wsparcia. W sobotę (21 lipca 2018r.) ze Świnoujścia wyruszyła grupa prawie 140
strażaków, którzy pomagali szwedzkim ratownikom. Wśród ratowników było również dwóch
konińskich strażaków st. ogn. Adam Kaczorkiewicz oraz st. sekc. Michał Andrzejewski. Wyjazd do
Szwecji związany był z oficjalną prośbą tamtejszych władz, które za pośrednictwem Europejskiego
Mechanizmu Ochrony Ludności, zwróciły się o wsparcie ratownicze w walce z pożarami lasów.
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Silny wiatr i opady przeszły przez miasto i powiat
W związku z silnym wiatrem i opadami, Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 9 sierpnia 2018 r. odnotowało łącznie 40 zdarzeń. Strażacy
najczęściej wyjeżdżali do naderwanych konarów oraz powalonych drzew, ale także uszkodzone
zostały

dachy

na

sześciu

budynkach

w

Koninie

oraz

na

jednym

budynku

w Kazimierzu Biskupim. Ponadto strażacy wypompowywali wodę z piwnicy Szkoły Podstawowej
nr

1

w

Koninie

oraz

z

placu

firmy

zlokalizowanej

w Koninie. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.
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przy

ul.

Objazdowej

Pożar składowiska odpadów na ulicy Marantowskiej w Koninie.
Przez kilkanaście dni strażacy z Konina, a także z powiatu konińskiego brali udział
w gaszeniu pożaru pojedynczych ognisk składowiska odpadów na ulicy Marantowskiej
o powierzchni ok. 900 m2. Łącznie w działaniach udział brało 152 strażaków. Na miejscu
pracowały również koparki oraz ładowarki, które przerzucały hałdy śmieci i udrażniały drogę
w celu dotarcia do zbiornika ppoż. Podczas działań zużyto ok. 360 m 3 wody oraz ok. 60 m3 piany.
Po kilkunastu dniach zmagania, w dniu 9 listopada 2018r. sprawdzono cale składowisko,
nie

stwierdzono

wyższej

temperatury

niż

o końcu działań i powrocie do bazy.
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otoczenie,

zatem

podjęto

decyzję

6. Działalność kwatermistrzowsko – techniczna.
W roku 2018 kontynuowano doposażanie JRG Nr 1 i 2 w Koninie oraz działających trzech
grup ratownictwa specjalistycznego w najnowszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

W ramach tego zadania w 2018r. zakupiono m.in.:


pilarki STIHL MS 193 T - 2 szt.;



przecinarka tarczową TS 420 D350 – 1 szt.;



buty dielektryczne – 1 para;



skafander nurkowy - 2 szt.;
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detektor wielogazowy - 2 szt.;



komputery nurkowe – 5 szt.;



myjki ciśnieniowe HDS 5/15 UX - 2 szt.;



worki wypornościowe – 8 szt.;



ubrania flotacyjne – 13 kpl.;



zawory liniowe fi 110 – 2 szt.;



zawory liniowe fi 75 – 2 szt.;



mostki przejazdowe – 2 szt.;



radiotelefony przenośne – 12 szt.;



węże tłoczne W 110 – 38 szt.;



węże tłoczne W 52 – 28 szt.;



węże tłoczne W 42 – 10 szt.;



uprząż TECHNIC – 3 szt.;



lina alpinistyczna 100m – 2 szt.;



lina alpinistyczna 50m – 1 szt.;



linka strażacka 20m – 4 szt.;



linka strażacka 30m – 3 szt.;



inny drobny sprzęt.
Zakupiono także inny sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania KMPSP

w Koninie, m.in.: 2 szt. komputerów stacjonarnych i 5 typu laptop. Zakupiono także miernik
do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej oraz analizator antenowy.
W 2018r zrealizowano także zakup samochodu w ramach zadania pn. „Zakup samochodu
rozpoznawczo - ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek
do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”.
W ramach zadania zakupiony został samochód FORD RANGER o wartości 179 990,00 zł.
Zakupiono także wyposażenie tj. 13 kpl. aparatów powietrznych (noszak; automat oddechowy; 5
szt.

-

maska

Opti

Pro

;

4

szt.

-

butla

stalwa

z

zaworem

wyposażony

w ogranicznik; sygnalizator bezruchu); pilarka spalinowa STIHL MS 261 szt. 2; pilarka ratownicza
STIHL MS 461-R szt. 2; pilarka spalinowa STIHL MS 180 szt. 1; kamera termowizyjna FLIR K2
szt. 3 o wartości 169 986,00zł.
Zakupiono także niezbędne umundurowanie specjalne oraz środki ochrony indywidualnej
niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych,
m.in. 19 kpl. ubrań specjalnych, 60 kpl. ubrań koszarowych,
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35

szt.

spodni

do

ubrań

koszarowych, 280 szt. koszulek zimowych. Dokonywano także zakupów umundurowania
służbowego i wyjściowego dla strażaków.
W ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego przez KW PSP w Poznaniu zakupiono
także 25 kpl. ubrań specjalnych wg nowego wzoru wprowadzonego w 2018r.
Łączna kwota jaka została wydatkowana na umundurowanie strażaków wyniosła ponad 200
tys. zł. Część środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu i umundurowania strażaków
tj. butów strażackich, detektorów wielogazowych, ubrań specjalnych, ubrań koszarowych
pochodziła z dofinansowania Starostwa Powiatowego w Koninie.
Ponadto z dofinansowaniem WFOŚ i GW, Gminy Grodziec, Kazimierz Biskupi, Rychwał, Rzgów,
Wierzbinek zostały zakupione przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu:


ubrania gazoszczelne 6 szt.,



buty specjalne skórzane 25 par,



hełmy strażacki 15 szt.,



rękawice specjalne 30 par,



kominiarki niepalne 30 szt.,



ubrania żaroodporne 2 szt.

Komenda Miejska PSP oprócz wymienionego wyżej sprzętu wzbogaciła się także o inny drobny
sprzęt ratowniczo-gaśniczy niezbędny do prowadzenia działań.
Ponadto do sprawnego prowadzenia działań ratowniczych otrzymano także z Komendy
Wojewódzkiej PSP w Poznaniu 1000 kg sorbentu do zbierania substancji ropopochodnych.
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie przekazał dodatkowo 150l neutralizatora substancji
ropopochodnej. Ze względu na dużą ilość zdarzeń drogowych dodatkowo zakupione zostało 180l
neutralizatora substancji ropopochodnych.
W 2018r. kontynuowana była realizacja zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa pomieszczeń
garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą
nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”. W roku 2018 dokonano przebudowy placu manewrowego
wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną od ul.Torowej. Przebudowano również boisko
do siatkówki oraz bramę wjazdową na teren posesji. Wartość robót budowlanych wykonanych
w 2018r. wyniosła 1 169 000,00zł. Dokonano także zakupu szaf strażackich dla 43 strażaków
do przechowywania ubrań specjalnych, hełmów, butów specjalnych. Zakupu dokonano jako
pierwsze wyposażenie po dokonanej przebudowie.
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W IV kwartale przeprowadzono także prace remontowe w obiektach KMPSP Konin, JRG Nr 1
i JRG Nr 2. Prace polegały na uzupełnieniu ubytków elewacji oraz jej malowaniu budynków
KMPSP i JRG Nr 1. Na tych budynkach wymieniono także rynny odprowadzające wody z dachów.
Wymieniono także cokół w garażu „A” JRG Nr 2.
W ramach współpracy z jednostkami OSP w 2018r. Komenda Miejska PSP w Koninie przekazała
do eksploatacji w jednostkach OSP z terenu miasta Konina i powiatu konińskiego następujący
sprzęt:


samochód specjalny SLOp marki Renault Kango,



radiotelefon samochodowy Motorola,



aparat powietrzny Drager 2 szt.,



apteczkę samochodową.

Komenda Miejska PSP w Koninie w roku 2018 zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych,
przeprowadziła 5 postępowań przetargowych na wybór:


wykonawcy prac budowlanych zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku
strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu
manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Koninie”,



dostawcy samochodu oraz wyposażenia w ramach zadania pn.„Zakup samochodu
rozpoznawczo - ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci
pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”



dostawcy paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu użytkowanego w KMPSP w Koninie.

Komenda Miejska PSP w Koninie na dzień 31 grudnia 2018r. posiadała 20 pojazdów silnikowych
oraz 99 szt. różnego rodzaju sprzętu silnikowego tj. agregaty, pilarki, sprzęt hydrauliczny silniki
do łodzi itp., 10 przyczep oraz 7 kontenerów ze sprzętem specjalistycznym.
W 2018r. przeprowadzono 89 napraw pojazdów i sprzętu silnikowego na bazie własnego zaplecza
technicznego oraz 11 napraw pojazdów i sprzętu silnikowego w warsztatach zewnętrznych.
W pojazdach będących na stanie KM PSP w Koninie wymieniano olej silnikowy wraz z filtrami wg
potrzeb i zaleceń producentów. Przeprowadzono przegląd serwisowy m.in. sprzętu hydraulicznego
firmy Holmatro oraz Lukas, poduszek pneumatycznych, podnośnika „Bronto”, drabiny SD 37,
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sprzętu nurkowego, sprzętu wysokościowego, mierników gazu.
W ramach przygotowania środków transportowych i innego sprzętu silnikowego do eksploatacji
sezonowej na bazie własnego zaplecza technicznego przeprowadzono 223 obsługi techniczne
pojazdów oraz 160 obsług technicznych sprzętu silnikowego.
W zakresie prac legalizacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych sprzętu OUO w 2018 roku
wykonano na bazie własnego zaplecza:
- 823 przeglądy masek /bieżących i okresowych/,
- 76 przeglądów aparatów powietrznych,
- 1 naprawę aparatu powietrznego,
- 15 przeglądów ubrań gazoszczelnych,
- 534 przeglądy butli powietrznych.
Komenda Miejska PSP w Koninie wykonuje również przeglądy okresowe sprzętu OUO będącego
w użytkowaniu OSP włączonych do KSRG. W roku 2018 wykonano dla OSP:
- 71 przeglądów masek,
- 54 przeglądów aparatów
Dokonano również przeglądu 10 masek i 9 reduktorów (automatów oddechowych) nurkowych
w serwisie zewnętrznym, oraz 19 reduktorów (automatów oddechowych) we własnym zakresie
przez przeszkolonego strażaka.
W roku 2018r. odnowiono uprawnienia w zakresie konserwatorów sprzętu OUO firmy AUER
(1 strażaka), w zakresie konserwatora sprzętu OUO firmy FENZY (2 strażaków). Przeszkolono
również strażaków w zakresie obsługi, użytkowania oraz przeglądów ubrań gazoszczelnych
zakupionych w 2018r. przez KWPSP w Poznaniu.
Przeszkolono również strażaków w zakresie obsługi, użytkowania oraz kalibracji mierników
wielogazowych typu zakupionych w 2018r. Posiadane uprawnienia pozwalają na zmniejszenie
kosztów utrzymania sprzętu.
Pojazdy i sprzęt silnikowy w 2018r. zużyły 3 122,27 l. Pb; 33 894,69 l. ON, a przebieg wyniósł
128 422km i o 23 626 km był większy w stosunku do roku 2017 na co głównie wpłynęła większa
liczba

zdarzeń

niż

w

roku

2017,

udział

w Szwecji, jak również prowadzone akcje prewencyjne.
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samochodu

w

gaszeniu

pożarów

7. Wnioski – plany i zamierzenia
W celu poprawienia stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenia miasta Konina, widzi się
potrzebę zrealizowania poniższych przedsięwzięć:
1. Kontynuację wdrażania zasad organizacji ratownictwa specjalistycznego w Krajowym Systemie
Ratowniczo

Gaśniczym,

poprzez

doposażanie

specjalistycznych utworzonych na bazie JRG

i

doskonalenie

działalności

grup

Nr 1 i 2 w Koninie oraz wytypowanych

do specjalizacji jednostek OSP.
2. Aktualizację

analizy

zagrożeń

miasta

zaplanowanych

w

Konina

oraz

Planu

Ratowniczego

Miasta

i Powiatu Konińskiego.
3. Realizację

zadań

Strategii

Rozwoju

Ratownictwa

i

Ochrony

Przeciwpożarowej dla Miasta Konina i Powiatu Konińskiego na lata 2010 – 2020.
4. Kontynuację

współpracy

z

Zespołem

Zarządzania

Kryzysowego dla Miasta Konina

w zakresie monitorowania i likwidacji zagrożeń na terenie miasta Konina.
5. Kontynuację nadzoru nad gotowością operacyjną jednostek PSP i OSP, między innymi poprzez
inspekcje gotowości operacyjnej oraz przeprowadzanie szkoleń doskonalących, warsztatów,
rozpoznań obiektów, manewrów, ćwiczeń praktycznych i ćwiczeń w komorze dymowej.
6. Kontynuację współpracy z oddziałem Zarządu Grodzkiego ZOSP RP w celu doskonalenia
funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
7. Realizację

szkoleń

kwalifikacyjnych

i

specjalistycznych

dla

strażaków

OSP

i zwiększenie ilości strażaków OSP posiadających uprawnienia do udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy medycznej.
8. Realizację szkoleń specjalistycznych strażaków PSP, m.in. w zakresie:


kurs mł. nurka,



kurs nurka MSW,



szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego,



szkolenie w zakresie ochrony radiologicznej,



szkolenie w zakresie transportu towarów niebezpiecznych,



szkolenie w zakresie CBRN,



szkoleń potwierdzających uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
medycznej (recertyfikacja).

9. Kontynuację prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w budynkach
użyteczności

publicznej

oraz

produkcyjno

–

magazynowych,

się do stosunkowo niewielkiej ilości zdarzeń w tego typu obiektach.
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co

przyczynia

10. Dalsze propagowanie wyposażania obiektów w czujniki i systemy sygnalizacji pożarowej,
które samoczynnie wykrywają i przekazują informację o pożarze (zagrożeniu).
Popularyzowanie stosowania w gospodarstwach domowych czujników tlenku węgla w celu
zmniejszenia ilości zatruć „czadem” w ramach prewencji społecznej.
11. W 2019r. planowany jest remont budynków KMPSP, JRG Nr 1 i JRG Nr 2. Planujemy
odświeżyć elewację budynku JRG Nr 2 znajdującego się przy ul.3-go Maja, jak również
zaadaptowanie pomieszczeń znajdujących się na półpiętrze na pomieszczenia gospodarcze.
W budynku JRG Nr 1 i KMPSP chcielibyśmy przeprowadzić remont korytarzy, jak również
wymienić skorodowaną i uszkodzoną instalację odgromową.
12. W związku z wprowadzeniem nowego wzoru ubrania specjalnego planujemy zakup
kolejnych ubrań specjalnych w celu wymiany. Zakupy te będą uzależnione od posiadanych
i otrzymanych środków finansowych.

Zarząd Oddziału Powiatowego – Grodzkiego Związków Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Koninie
W skład Zarządu Oddziału Powiatowego – Grodzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Koninie wchodzi 21 osób. Są to przedstawiciele 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych
działających na terenie miasta Konina:
 OSP Chorzeń,
 OSP Cukrowania Gosławice,
 OSP Grójec,
 OSP Gosławice,
 OSP Konin,
 OSP Morzysław,
poszerzony o udział przedstawicieli:
 Prezydenta Miasta Konina;
 Komendanta Miejskiego PSP w Koninie;
 Zarządu Oddziału Powiatowego – Ziemskiego ZOSP RP w Koninie.
Dwie jednostki OSP Konin i OSP Chorzeń włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego.
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We wszystkich sześciu jednostkach powołane są jednostki operacyjno – techniczne, w których
gotowych do podejmowania działań ratowniczo – gaśniczych jest 96 strażaków.
Wszystkie jednostki OSP skupiają w swych szeregach ogółem 313 członków, w tym 284 druhów
i 29 druhen. Ponadto przy jednostkach OSP Chorzeń, OSP Gosławice i OSP Morzysław działają
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, do których należy 17 druhów.
Poszczególne jednostki OSP skupiają w swych szeregach następującą ilość członków:
 OSP Chorzeń – 86 członków,
 OSP Cukrowania Gosławice – 53 członków,
 OSP Grójec – 36 członków,
 OSP Gosławice – 29 członków,
 OSP Konin – 75 członków,
 OSP Morzysław – 34 członków.
Jednostki

OSP

oprócz

ogólnych

działań

ratowniczo

–

gaśniczych,

specjalizują

się w następujących działaniach: OSP Chorzeń – ratownictwo medyczne, OSP Cukrownia
Gosławice – ratownictwo wodne, OSP Grójec – ratownictwo powodziowe, OSP Konin –
ratownictwo techniczne, OSP Gosławice i OSP Morzysław – działania poszukiwawcze.
Wszystkie jednostki OSP posiadają strażnice, w których zlokalizowanych jest 10 boksów
garażowych.
Strażnice są w różnym stopniu przygotowane do pełnienia funkcji obiektu operacyjno –
szkoleniowo – magazynowo – technicznego. Strażnice wymagają remontu w zakresie ogrzewania,
wyposażenia (sale szkoleniowe), wentylacji, elewacji zewnętrznej. Bardzo często strażnice te jako
jedyne obiekty o charakterze społecznym i ogólnodostępnym, pełnią funkcję centrów kultury
na poszczególnych osiedlach miasta Konina.
OSP miasta Konina dysponują następującą ilością sprzętu ratowniczego:
 1 samochodem ratowniczo – gaśniczym, typu ciężkiego,
 3 samochodami ratowniczo – gaśniczymi, typu średniego,
 5 samochodami ratowniczo – gaśniczymi, typu lekkiego,
 23 motopompami, w tym pływającymi i szlamowymi,
 3 zestawami ratownictwa technicznego,
 11 piłami do drewna,
 4 piłami do betonu i stali,
 11 aparatami izolującymi drogi oddechowe,
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 2 zestawami poduszek wysokociśnieniowych,
 6 zestawami do ratownictwa medycznego,
 3 defibrylatorem AED,
 151 odcinków węży tłocznych,
 82 ubraniami specjalnymi.
Strażacy OSP miasta Konina posiadają następujące przeszkolenia:

Lp.

Szkolenie w zakresie

1.

Strażacy – ratownicy OSP

2.

Kierowcy,

konserwatorzy

sprzętu

ratowniczego

Liczba

Potrzeby zgodnie

wyszkolonych

z normatywem

124

4

33

0

3.

Ratownictwo techniczne

54

0

4.

Kierowanie ruchem drogowym

4

4

5.

Kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej

42

8

6.

Płetwonurkowie

2

0

7.

Dowódcy OSP

40

0

8.

Naczelnicy OSP

19

3

9.

Razem:

318
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W roku 2018 na terenie miasta Konina zanotowano ogółem 929 zdarzeń, w tym 289 pożarów,
562 miejscowych zagrożeń, 78 alarmów fałszywych.
Poszczególne jednostki OSP brały udział w zdarzeniach:

Lp.

Jednostka OSP

Pożary

Miejscowe

Alarmy

Ogółem

zagrożenia

fałszywe

zdarzeń

1.

Chorzeń

42

62

3

107

2.

Cukrownia Gosławice

37

16

0

53

3.

Grójec

0

1

1

2

4.

Gosławice

11

10

0

21

5.

Konin

16

32

2

50

6.

Morzysław

5

0

0

5

7.

Razem:

111

121

6

238
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Warto podkreślić, że w czasie wszystkich zdarzeń zanotowano ogółem straty w wysokości:
2 mln 339 tyś. 600 zł. w tym w pożarach 806 tyś. 400 zł i miejscowych zagrożeniach 1 mln 533 tyś.
200 zł.
Szybkie i profesjonalne działania strażaków pozwoliły na uratowanie mienia wartości 17
mln 490 tyś. zł, w tym w pożarach 15 mln 458 tyś. zł. i miejscowych zagrożeniach 2 mln 320
tyś. zł.
Jednostki OSP w swoich środowiskach prowadzą działalność kulturalno – oświatową, jak np.
spotkania środowiskowe, pikniki, festyny, angażują się również w przedsięwzięcia inicjowane przez
inne instytucje i organizacje, jak Dni Konina, Masa Krytyczna, Bieg Milowego Słupa itp.
Warto nadmienić, że jednostki OSP stanowią zabezpieczenie wielu imprez masowych kulturalnych
i sportowych odbywających się na terenie miasta Konina.
Członkowie OSP wielokrotnie spotykają z dziećmi i młodzieżą prowadząc pogadanki
o zagrożeniach i zasadach postępowania w czasie ich powstania. Prowadzą szkolenia doskonaląc
umiejętności w czasie prowadzenia działań ratowniczych, a także zbiórki kształcące umiejętności
i nawyki ratowników. Na podkreślenie w zakresie pracy z dziećmi zasługuje OSP Chorzeń, która
utworzyła i prowadzi Dziecięcą Drużynę Pożarnicza złożoną z dzieci w wieku przedszkolnym.
W roku 2018 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Konina
przeprowadziliśmy następujące turnieje i zawody:
 turniej piłki siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego – Grodzkiego ZOSP RP
– 03.03.2018 r.,
 turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego – Grodzkiego ZOSP –
18.08.2018 r.,
W dniu 27 stycznia 2018 i 06 października 2018 przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące
dla jednostek OSP z terenu miasta Konina. Ponadto jednostki OSP Konin i Chorzeń brały udział
w manewrach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, których celem było doskonalenie
wielu jednostek i służb w działaniach o dużym zasięgu.
W roku 2018 r. Komendant Miejski ZOSP RP wspólnie z przedstawicielem Wydziału
Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Koninie przeprowadzili inspekcje gotowości
operacyjnej we wszystkich jednostkach OSP miasta Konina. Podczas kontroli sprawdzono
przygotowanie jednostek do podejmowania działań atonicznych, zabezpieczenie i konserwację
sprzętu, przeprowadzono alarmy ćwiczebne. Wszystkim jednostkom OSP wystawiono oceny
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pozytywne.
W dniu 17 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Koninie przeprowadziliśmy eliminacje miejsko – powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej

„Młodzież

Zapobiega

Pożarom”.

Poprzedzone

one

były

konkursami

przeprowadzonymi w każdej szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej. W eliminacjach
miejsko – powiatowych udział wzięło 41 uczniów z 16 placówek oświatowych miasta Konina.
W poszczególnych grupach wiekowych zwycięzcami zostali:
 szkoły podstawowe klasy I-VI – Adam Błaszczak – SP nr 15,
 szkoły podstawowe klasy VII i gimnazja klasy II-III – Dominik Rusin – SP nr 7,
 szkoły ponadgimnazjalne – Martyna Szyjkowska – III Liceum.
Główne zamierzenie planowane na 2019 r.
1. Prowadzenie szkoleń funkcyjnych OSP.
2. Organizacja eliminacji Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”.
3. Organizowanie zawodów i turniejów szczebla miejskiego i powiatowego.
4. Udział w zawodach i turniejach organizowanych przez Oddział Wojewódzki województwa
wielkopolskiego ZOSP RP.
5. Zakupy sprzętu i wyposażenia jednostek OSP.
6. Prowadzenie działalności propagandowo – informacyjnej na temat występujących zagrożeń
i sposobów postępowania w chwili ich powstania.
7. Organizacja ćwiczeń i manewrów doskonalących umiejętności ratownicze strażaków OSP miasta
Konina.
Oceniając stan wyeksploatowania sprzętu silnikowego oraz zaplecza operacyjno – technicznego
i socjalnego jednostek OSP miasta Konina, uważamy, że niezbędne jest dokonanie sukcesywnej
wymiany samochodów ratowniczo – gaśniczych (niektóre maja już ponad 20 lat) na nowe,
przeprowadzenie remontów strażnic (wentylacja w garażach, wymiana bram garażowych,
termorenowacja, wygospodarowanie zaplecza magazynowego, przygotowanie sal szkoleniowych,
itp.) i zakupów innego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży
pożarnych miasta Konina.
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BEZPIECZEŃSTWO WETERYNARYJNE

Powiatowy Lekarz Weterynarii.
W Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego

jako

jeden

z obszarów

zagrożeń

wskazano

BEZPIECZEŃSTWO

WETERYNARYJNE. W związku z tym określono zadania dla Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Koninie polegające na:
 Zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wraz z badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt,


Badaniu

zwierząt

monitorowaniu

rzeźnych oraz

obecności

produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym

substancji

niedozwolonych,

pozostałości

chemicznych,

biologicznych oraz produktów leczniczych,
 Nadzorze nad bezpieczeństwem i jakością zdrowotną żywności pochodzenia zwierzęcego
podczas jej pozyskiwania, przetwarzania i umieszczania na rynku,
 Nadzorze nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie wykonując swoje obowiązki określone w ustawie
o Inspekcji Weterynaryjnej i w innych ustawach oraz w rozporządzeniach UE

realizował

powyższe zadania na terenie m. Konina w sposób następujący:

1. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
1.1.

W celu kontroli występowania zakażeń zwierząt patogenami wywołującymi choroby
zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania (są to

choroby szczególnie

niebezpieczne dla zwierząt lub ludzi, wywołujące bardzo duże straty w pogłowiu zwierząt lub
liczne zachorowania ludzi) na terenie miasta Konina zbadano:


w kierunku pryszczycy - 3 próbki pobrane od bydła w 1 gospodarstwie,



w kierunku choroby pęcherzykowej świń - 3 próbki pobrane w 1 gospodarstwie,



w kierunku klasycznego pomoru świń - 4 próbki pobrane w 1 gospodarstwie,



w kierunku choroby niebieskiego języka u . bydła - 14 próbek pobranych
w 2 gospodarstwach,



w kierunku gorączki Q u przeżuwaczy – 14 próbek w 2 gospodarstwach,



w kierunku klasycznego pomoru świń -4 próbki od odstrzelonych dzików.
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W przeprowadzonych powyżej badaniach uzyskano wszystkie wyniki ujemne.

1.2.

W 2018 r. na terenie miasta Konina zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 6110 psów
i 389 kotów. Szczepienia te wykonują lekarze weterynarii wolnej praktyki.W ostatnich pięciu
latach na terenie województwa wielkopolskiego nie wykonywano szczepień lisów dzikich
przeciwko wściekliźnie. Wynika to z faktu, że obecnie na terenie naszego województwa,
oprócz

1

przypadku

u

nietoperza

na

terenie

powiatu

pleszewskiego

w 2016 roku, wścieklizny nie stwierdza się. Na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego
wścieklizny nie notowano od lipca 2003 r.

1.3.

Ze względu

na konieczność wyjaśnienia możliwości zarażenia się wścieklizną ludzi od

zwierząt w trakcie pokąsań w 2018 roku poddano obserwacji 52 psy i 10 kotów. Dla porównania:
w 2016r. obserwowano 78 psów i 12 kotów, a w 2017r. - 63 psy i 7 kotów.
U obserwowanych zwierząt objawów wścieklizny nie stwierdzono - wykluczono zarażenie
wścieklizną.
4. W 2018 roku kontynuowano badania monitoringowe stad świń w kierunku zakażeń wirusem
choroby Aujeszkyego. Na terenie m. Konina zbadano 8 stad świń. Uzyskane wyniki ujemne
pozwoliły na podtrzymanie statusu stad jako wolnych od choroby Aujeszkyego.

5. W 2018 roku istotnym zagrożeniem epizootycznym w naszym kraju był afrykański pomór świń
(ASF) – zakaźna zaraźliwa choroba świń i dzików prowadząca do bardzo licznych padnięć,
stwierdzona po raz pierwszy w 2014 roku. Na terenach wzdłuż granicy z Rosją /obwód
Kaliningradzki/, Białorusią oraz z Ukrainą, ale także wokół Warszawy do końca 2017r.
stwierdzono 877 przypadków ASF u dzików oraz 104 ogniska u świń domowych. W 2018 roku
tereny objęte chorobą powiększyły się. Jednocześnie stwierdzano nowe przypadki i nowe
ogniska zarazy. Łącznie do końca 2018 roku odnotowano 3347 przypadków i 213 ognisk. Tak
intensywne szerzenie się tej choroby wskazuje na realne zagrożenie wystąpienia jej również
na naszym terenie.
W ramach monitoringu, w celu wczesnego wykrycia ewentualnych zakażeń, na naszym terenie
pobierane są próbki do badań od martwych dzików i dzików padłych w wypadkach
komunikacyjnych.
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W celu zmniejszenia populacji dzików prowadzone były również, oprócz odstrzałów
gospodarczych,

także

odstrzały

sanitarne

nakazane

myśliwym

przez

Wojewodę

Wielkopolskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w związku z zagrożeniem zawleczenia afrykańskiego pomoru
świń przeprowadził szereg szkoleń dla rolników, służb, inspekcji, lekarzy weterynarii,
myśliwych, leśników. Przekazano również materiały informacyjne na temat zagrożenia chorobą
i zasad bioasekuracji, którą mają stosować rolnicy utrzymujący świnie oraz myśliwi i osoby
mające kontakty ze świniami i dzikami.
6. W minionym roku w niektórych krajach europejskich stwierdzano u drobiu i dzikiego ptactwa
zakażenia wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Mając na względzie możliwość zawleczenia choroby poprzez migrujące dzikie ptactwo, poprzez
sprowadzany do dalszego chowu drób, poprzez osoby utrzymujące kontakty handlowe,
gospodarcze i turystyczne Powiatowy Lekarz Weterynarii podejmował różne działania
zapobiegawcze. Były to między innymi kontrole ferm drobiu i sprawdzanie ich zabezpieczenia
przeciwepizootycznego, kontrola sprowadzanego na teren powiatu drobiu, szkolenia dla
właścicieli ferm, informowanie mieszkańców o możliwych zagrożeniach oraz o zakazach
i nakazach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ramach przygotowań do ewentualnego zwalczania grypy ptaków i afrykańskiego pomoru
świń odbywały się posiedzenia powiatowego zespołu zarządzenia kryzysowego, na których
omawiano sytuację epizootyczną w kraju i działania, które należy podejmować w przypadku
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na naszym terenie oraz określano szczegółowe
zadania dla gmin, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
zarządców dróg. Kontynuacją przygotowań do zwalczania choroby były spotkania robocze
z przedstawicielami tych instytucji.
Uwaga ogólna:
Działania

związane

z

monitorowaniem

występowania

chorób

zakaźnych

zwierząt

oraz z ich zwalczaniem Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie prowadzi głównie na
terenie powiatu konińskiego ziemskiego, gdzie zarejestrowane są między innymi 3809 stad
bydła, 2441 stad świń, 25 stad owiec i 60 stad kóz, 98 ferm drobiu utrzymujących około 4,5
mln sztuk ptaków (kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki) oraz 20 różnego typu gospodarstw
rybackich. Na terenie miasta Konina zarejestrowanych jest 36 siedzib stad bydła, 21 siedzib stad
świń oraz jedno stado kóz i 2 gospodarstwa rybackie.
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II. Nadzór nad bezpieczeństwem i jakością zdrowotną żywności

zwierzęcego

pochodzenia podczas jej pozyskiwania, przetwarzania i umieszczania
na rynku.
1. Na terenie miasta Konina znajdują się następujące zakłady zajmujące się w/w działalnością:
1 zakład skupu, transportu i przetwórstwa mleka, 5 zakładów przetwórstwa mięsnego,
1 zakład przetwórstwa

rybnego, 7 podmiotów zajmujących się transportem środków

spożywczych pochodzenia zwierzęcego, 11 pasiek ze sprzedażą bezpośrednią miodu,
5 zakładów wprowadzających do obrotu żywność bez jej magazynowania.
2. W 2018 roku przeprowadzono w

w/w zakładach 70 kontroli sprawdzając stan sanitarny

i techniczny zakładów, a także prawidłowość procesów produkcyjnych oraz spełnianie wymagań
weterynaryjnych określonych w rozporządzeniu (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie higieny środków spożywczych

oraz w rozporządzeniu (WE) NR 853/2004 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia

29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu
do żywności pochodzenia zwierzęcego. W wyniku kontroli wydano 1 decyzję administracyjną
nakazującą usuniecie stwierdzonych uchybień dotyczących wyposażenia zakładu i używanego
sprzętu.
3. Zakłady, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, zobowiązane są do
produkowanych przez siebie produktów w zakresie kryteriów bezpieczeństwa
i higieny procesu produkcyjnego. Zobowiązane są również do

badania
żywności

przeprowadzania badań

czystościowych wymazów pobranych z powierzchni produkcyjnych, powierzchni opakowań
i sprzętu. Badania

mają potwierdzić, że produkcja prowadzona jest w warunkach

zgodnych

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu WE Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.

Pobrano 10

wymazów czystościowych oraz 70 próbek mięsa mielonego, wyrobów z mięsa surowego
przeznaczonych do spożycia po obróbce termicznej, próbki wędlin, przetworów mlecznych
i przetworów rybnych. Badania te prowadzone są zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Inspekcja Weterynaryjna w ramach prowadzonego
nadzoru przeprowadziła weryfikację powyższych badań właścicielskich pobierając 20 próbek
różnych asortymentów gotowych wyrobów. W jednej z próbek urzędowych otrzymano wynik
dodatni – stwierdzono bakterie Listeria monocytogenes. W zakładzie zarządzono działania
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naprawcze, a po ich przeprowadzeniu ponownie zastały pobrane urzędowe próbki do badań
mikrobiologicznych. Uzyskano wyniki ujemne potwierdzające skuteczność zarządzonych
działań korygujących.
Pozostałe wyniki potwierdzały utrzymywanie przez producentów wymaganej jakości
mikrobiologicznej produkowanych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

III. Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym
monitorowanie obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,
biologicznych oraz produktów leczniczych.

1. Badanie zwierząt rzeźnych prowadzone jest w ubojni poprzez badanie zwierząt przed ubojem
oraz po uboju wraz z badaniem na obecność włośni w mięsie świń. W nadzorowanej przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie ubojni zbadano 12043 świnie, wśród których
stwierdzono 2 przypadki bąblowicy/zoonoza/ oraz inne zmiany (nieznaczne zanieczyszczenia,
przekrwienia) u 4777 sztuk.
W obwodach terenowych natomiast badane są próbki mięsa na obecność włośni dostarczane
przez właścicieli świń ubijanych w gospodarstwach na użytek własny oraz próbki pobrane przez
myśliwych od odstrzelonych dzików. W 2018 roku zbadano 64 próbki mięsa świń oraz 659
próbek dzików. W badanych próbkach włośni nie stwierdzono.
2. Ważnym elementem nadzoru nad bezpieczeństwem środków spożywczych pochodzenia
zwierzęcego są laboratoryjne badania kontrolne w kierunku pozostałości chemicznych
i biologicznych w tkankach żywych zwierząt, produktach spożywczych pochodzenia
zwierzęcego, w paszach oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.
Badania mają na celu:
 wykrycie przypadków stosowania substancji niedozwolonych lub substancji dozwolonych
stosowanych niezgodnie z przepisami,
 wykrywanie przekroczenia dopuszczalnych poziomów pozostałości produktów leczniczych
oraz zanieczyszczeń chemicznych,
 kontrolowanie w produktach pochodzenia zwierzęcego zgodności MRL (maksymalnych
limitów pozostałości) określonych dla substancji farmakologicznie czynnych,
 kontrolowanie

przekraczania

najwyższego

dopuszczalnego

poziomu

pestycydów

w żywności pochodzenia zwierzęcego, paszy oraz wodzie przeznaczonej do pojenia
zwierząt,
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 badanie i wykrywanie przyczyn powstawania i występowania pozostałości w artykułach
spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
Badania te pozwalają na eliminację środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej
oraz umożliwiają ochronę zdrowia publicznego.
Wykonywano badania w kierunku obecności substancji, których stosowanie u zwierząt jest
niedozwolone oraz substancji wykazujących działanie anaboliczne - takich jak stilbeny, substancje
tyreostatyczne, steroidy, substancje beta-agonistyczne, laktony kwasu rezorcynowego, różnego
rodzaju niedozwolone substancje farmakologicznie czynne (np. chloramfenikol, nitrofurany,
nitroimidazole).
Wykonywano także badania w kierunku obecności produktów leczniczych, w tym substancji
niedozwolonych, które mogły być użyte do celów weterynaryjnych (między innymi antybiotyki,
sulfonamidy, chinoliny, leki przeciwrobacze, kokcydiostatyki, neuroleptyki, niesteroidowe leki
przeciwzapalne)

oraz w kierunku obecności zanieczyszczeń chemicznych (między innymi

pestycydy chloroorganiczne, polichlorowane bifenyle, pestycydy fosforoorganiczne, mikotoksyny,
radioizotopy cezu).
Do badań pobierano próbki tkanek i płynów ustrojowych od bydła, świń i gęsi. Badano także miód,
jaja kurze i mleko krowie oraz wodę przeznaczoną do pojenia zwierząt.

Pobrano i zbadano 125 różnorodnych próbek uzyskując wszystkie wyniki ujemne.
W ramach powyższych badań pobrano i zbadano również 58 próbek paszy i wody do pojenia
zwierząt. Wszystkie wyniki badań były ujemne.
Reasumując: wyniki wykonanych badań wskazują, że pozyskiwana i produkowana żywność
zwierzęcego pochodzenia jest bezpieczna i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Iv. Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz.

Na terenie miasta Konina 13 podmiotów prowadzi działalność w zakresie dystrybucji pasz:
1 podmiot wprowadzający do obrotu uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego jako materiał
paszowy,

4 podmioty zajmujące się transportem

pasz, 1 podmiot

wytwarzający

i wprowadzający do łańcucha żywieniowego zwierząt produkty pochodne z sektora rolnospożywczego jako materiał paszowy i 7 podmiotów zajmujących się obrotem dodatkami oraz
mieszankami paszowymi. W powyższych jednostkach przeprowadzono 9 kontroli w zakresie
spełniania wymagań weterynaryjnych, podczas których w 2 podmiotach stwierdzono
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nieprawidłowości dotyczące prowadzonej dokumentacji. Nieprawidłowości niezwłocznie
usunięto.
Na terenie miasta Konina znajduje się 1 spalarnia – zakład zajmujący się także zbieraniem
i transportem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1, 2 i 3.

Głównie

są to odpady diagnostyczne (krew i surowica) oraz inne tkanki zwierzęce (odpady po badaniach
na TSE).
W roku 2018r. w spalarni przeprowadzono 1 kontrolę i nie stwierdzono uchybień.
Na terenie miasta Konina działalność prowadzi także 7 podmiotów zajmujących
się działaniami pośrednimi i technicznymi odnośnie pierza oraz 5 podmiotów prowadzących
transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
W powyższych podmiotach przeprowadzono 15 kontroli i w 2 stwierdzono uchybienia
dotyczące dokumentacji w zakresie wymienionych wyżej czynności. Wydano decyzje
administracyjne.
Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2018,
sporządzono w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na podstawie sprawozdań
nadesłanych przez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie;
Komenda Miejska Policji w Koninie;
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie;
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie;
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie;
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie;
Straż Graniczna (placówka w Kaliszu);
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie;
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koninie;
Prokuratura Rejonowa w Koninie;
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie;
Polski Czerwony Krzyż w Koninie;
Związek Harcerstwa Polskiego w Koninie;
Zarząd Oddziału Powiatowego - Grodzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Koninie;
Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin”;
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie;
Szkoły i placówki oświatowe
UM – Wydział Spraw Społecznych
UM – Straż Miejska
UM – Centrum Organizacji Pozarządowych
UM – Wydział Spraw Obywatelskich

Sporządziła: Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Katarzyna Kania
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