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Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w 2011 roku przeprowadzili 20251
interwencji w wyniku których 2184 sprawców wykroczeń zostało ukaranych mandatami
karnymi na kwotę 216.610 zł. pouczono 11540 sprawców wykroczeń oraz skierowano 216
wniosków o ukaranie do Sądu. Ponadto przyjęto do realizacji 6843 interwencji od
mieszkańców. i instytucji zlokalizowanych w Jeleniej Górze. W 2011 roku do PDOZ lub
miejsca zamieszkania doprowadzono 215 nietrzeźwe osoby, które swoim zachowaniem
naruszały porządek prawny bądź znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu
lub zdrowiu. W 2011 roku na nieprawidłowo zaparkowane samochody założono 1334
urządzeń blokujących koło. Przeprowadzonych zostało także 386 interwencji wobec
niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów naruszających
przepisy ruchu drogowego. Szczegółowe ilościowe zestawienie danych odnoszących się do
aktywności funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jeleniej Górze za 2011 rok przedstawia tabela
nr 1.
Tabela nr 1. Zestawienie ilościowe głównych kategorii interwencji w latach 2010 i 2011.

Lata

2010

Liczba interwencji

2011
24.655

20.251

Ogółem – szt

2036
213.225

2184
216.610

Kredytowane

2014
210.375

2160
214.110

22
2850

24
2.500

14277

11540

274

216

Ilość przeprowadzonych
kontroli i rekontroli *

4745

3770

Ilość przyjętych interwencji
od mieszkańców

7236

6843

Ilość osób doprowadzonych
do PDOZ lub miejsca
zamieszkania

215

215

1045

1334

471

386

14

23

336

261

8068

5260

Mandaty

Gotówkowe
Pouczono
Wnioski do Sądu

Założono blokad
Interwencje z udziałem
niechronionych uczestników
ruchu drogowego
Przekazano do KMP
Służby z Policją
Inne
źródło: baza danych Straży Miejskiej (opracowanie własne )
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Z prezentowanego w tabeli zestawienia wynika, że w 2011 roku nastąpił spadek ilości
interwencji o 17,9 % w stosunku do roku 2010. Wzrosła natomiast ilość nałożonych
mandatów na sprawców wykroczeń o 7,3 % w stosunku do analogicznego okresu czasu.
Wzrost ilości ukaranych sprawców wykroczeń skutkował nieznacznym zwiększeniem kwoty
nałożonych kar o blisko 1,58 % w stosunku do 2010 roku. Relacje powyższe świadczą o
spadku średniej kwoty nakładanej grzywny ze 104,73 zł. roku 2010 do 99.18 zł. w roku 2011
tj. 4.6 %.
Stosunkowo

niewielkie

wahania

opomiarowanych

interwencji

oraz

danych

opisujących reakcje represyjne, świadczą o stabilnym poziomie zagrożeń porządku
publicznego na terenie miasta. O stabilizacji procesów dysfunkcyjnych świadczy także spadek
ilości kierowanych do Sądu wniosków o ukaranie z 274 w 2010 roku do 216 w roku 2011
roku tj. o ponad 21 % oraz ilości przyjętych do realizacji interwencji od mieszkańców i
instytucji z 7236 w roku 2010 do 6843 w 2011 roku tj. o 5,4 %. Na stabilnym poziomie 215
interwencji zarówno w 2011 jak i w roku poprzedzającym plasuje się aktywność patroli w
stosunku do osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym doprowadzonych do PDOZ lub
miejsca zamieszkania. Z danych tabelarycznych wynika, że w 2011 r. nastąpiło zwiększenie
aktywności odnoszącej się do stosowania urządzeń blokujących w stosunku do kierowców
naruszających przepisy ruchu drogowego.
Wzrost liczby zablokowanych pojazdów z 1045 w roku 2010 do 1334 w 2011 roku tj.
o przeszło 27 % w znacznej mierze podyktowany został wprowadzeniem do użytkowania w
2011 r. monitoringu miejskiego ( 6,6 % wszystkich działań ). Obserwacja obrazu zdarzeń
przyczyniła się do zwiększenia skuteczności przeprowadzonych interwencji w terenie.
Operator kamer z dużą skutecznością kieruje patrole w miejsca gdzie obserwowane są
zakłócenia porządku prawnego. Spadek ilości interwencji i wzrost represyjności mandatowej,
świadczą, że monitoring w sposób znaczny zwiększa skuteczność alokacji patroli.
W 2011 roku wdrożono do użytkowania system monitoringu miejskiego. Obecnie
liczy on 75 kamer z czego 63 znajdują się na stałym podglądzie operatora w Straży Miejskiej,
2 kamery natomiast posiadają stały podgląd bez możliwości manipulacji tj. przy fontannie na
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Wolności oraz na boisku „Orlika” w Cieplicach.
Kamery zlokalizowane w Cieplicach w ilości 15 sztuk przekazują dodatkowo sygnał do
Komisariatu II Policji w

Cieplicach. Monitoring zgodnie z regulaminem pracy posiada

wbudowane mechanizmy ochrony stref prywatnych. Posiada także programowane trasy
obserwacji w sytuacjach, gdy obszar stref zagrożonych naruszeniem porządku prawnego jest
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większy niż ogniskowa kamery umożliwiająca jego obserwację w stałym położeniu. Zgodnie
z przepisami ustawowymi obserwowany obraz zdarzeń może być wykorzystywany przez
uprawnione instytucje w sytuacjach gdy dochodzi do naruszenia przepisów prawa wykroczeń
lub karnego. Osoby prywatne lub instytucje działające w sferze komercyjnej mają więc
ograniczone możliwości występowania o udostępnienie zarejestrowanych materiałów za
wyjątkiem trybów przewidzianych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia i
kpk.
Począwszy od maja 2011 roku czyli od czasu pełnego wdrożenia do pracy systemu
wizyjnego zarejestrowano 1788 interwencji zainicjowanych ze stanowiska monitoringu.
W rozbiciu na poszczególne miesiące wielkości prezentowane powyżej zamykają się
w granicach od 121 interwencji w lipcu 201 r. do 262 we wrześniu ( Tab. nr 2 ).
Tabela nr 2 Zestawienie interwencji inicjowanych z monitoringu wizyjnego

Lp.

Miesiące 2011 roku

Ilość interwencji inicjowanych przez monitoring

1

Maj

250

2

Czerwiec

232

3

Lipiec

121

4

Sierpień

262

5

Wrzesień

255

6

Październik

216

7

Listopad

199

8

Grudzień

253

Razem

1788

Źródło: opracowanie własne

Fluktuacje powyższe można kojarzyć z okresem wakacyjnym oraz powrotem z
wyjazdów i rozpoczęciem roku szkolnego.
Po raz kolejny obserwowany jest spadek ilości przeprowadzonych interwencji w
stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego ( piesi, rowerzyści). Jest to
zjawisko korzystne, nie mniej jednak należy zwrócić uwagę na kontrolę rowerzystów
poruszających się bez oświetlenia po zmroku, szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym.
Także nie do końca rozwiązany został problem przechodzenia przez jezdnię w miejscach
niedozwolonych lub na czerwonym świetle. Newralgicznymi miejscami są:
–

skrzyżowanie ulicy Ogińskiego i Różyckiego

–

skrzyżowanie ul. 1 go Maja i Wojska Polskiego
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–

skrzyżowanie ul. Wolności, Długa, Bankowa, Wyszyńskiego

–

ul. Wolności odcinek jednokierunkowy przy NFZ

–

ul. Jana Pawła II w okolicach marketów

W 2011 roku aktywność patrolowa Straży Miejskiej koncentrowała się na obszarze
centralnych ulic miasta, głównych ulicach osiedla mieszkaniowego Zabobrze oraz Cieplic.
Tabela nr 3 przedstawia zestawienie ilościowe interwencji patroli Straży Miejskiej w latach
2010 / 2011 na ulicach na których dominują dysfunkcje miejskie. Blisko 38,4 % aktywności
interwencyjnej funkcjonariuszy zlokalizowana jest na obszarze ulic wymienionych w tabeli 3.
Tabela nr 3. Interwencje – główne ulice w latach 2010 / 2011
Nazwa ulicy

Interwencje
2010

-4-

2010
-5-

Kwota
mandatów
2011

-6-

2010
-7-

2011

-1-

-2-

1

1 go Maja

1354

1040

135

143

14490

14330

2

Wolności

1202

967

106

121

10920

12440

3

Pl. Ratuszowy

958

830

77

105

7780

8810

4

Grodzka

929

921

149

194

16150

24120

5

Bankowa

729

339

131

62

16050

6350

6

Krótka

722

582

125

121

11185

13330

7

Armii Krajowej

645

540

28

41

5150

4870

8

Wojska Polskiego

556

454

23

29

2250

2900

9

Kiepury

528

524

22

17

2970

2300

10

Cieplicka

493

308

39

23

4620

2560

11

Różyckiego

485

271

11

14

1210

1120

12

Karłowicza

418

305

9

8

1100

770

13

Plac Piastowski

357

186

27

19

2200

2100

14

Jana Pawła II

332

240

32

22

3440

1550

15

Żymierskiego

242

264

19

91

1910

5780

9950

7771

933

1010

RAZEM

-3-

2011

Liczba
mandatów

-8-

101425 103330

źródło: baza danych Straży Miejskiej (opracowanie własne)
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W centrum, główną przyczyną występowania dysfunkcji są ograniczenia wydajności
infrastruktury miejskiej tj.
–

brak przepustowości komunikacyjnej głównych ciągów miejskich

–

brak wydolnej infrastruktury parkingowej (deficyt miejsc)
Powstawaniu niedogodności w tym obszarze miasta towarzyszy nagromadzenie dużej

ilości funkcji miejskich na stosunkowo niewielkim obszarze miasta, częstokroć mających
względem siebie relacje kolizyjne.
Plac Ratuszowy oprócz wypełniania funkcji administracyjnych ( Urząd Miasta )
stanowi główną atrakcję turystyczną miasta, prowadzona jest tam działalność usługowa
( sklepy ) oraz gastronomiczna. Zlokalizowane są na nim także mieszkania. Pomiędzy
mieszkańcami i pozostałymi

użytkownikami tego miejsca dochodzi do licznych

antagonizmów. Ruch turystyczny,

usługi, handel i gastronomia generują zakłócenia nie

możliwe do zaakceptowania przez mieszkańców Placu Ratuszowego i ulic przyległych.
Mechanizmy samoregulacyjne doskonale sprawdzające się na obszarach o mniejszej
urbanizacji i zagęszczeniu zabudowy w centrum miasta nie funkcjonują. W związku z
powyższym istnieje konieczność wprowadzenia ograniczeń w postaci restrykcyjnego
oznakowania centralnych ulic w celu umożliwienia realizacji niezbędnych funkcji miejskich.
Opomiarowanie interwencji oraz represyjności dostarcza informacji o niezbędnym
zaangażowaniu

osobowym

Straży Miejskiej

w poprawny

sposób

funkcjonowania

infrastruktury.
Centrum miasta oprócz posiadania barier komunikacyjnych, narażone jest także na
popełnienie wykroczeń uznawanych za uciążliwe społecznie. Należą do nich zdarzenia
związane z dewastacją mienia, kradzieże, zakłócanie ciszy nocnej, spożywanie alkoholu na
placach, ulicach i w parkach tj. poza miejscami wyznaczonymi do konsumpcji, żebractwem.
Cieplice pełnią funkcję uzdrowiskową i rekreacyjną charakteryzują się specyfiką
właściwą dla kurortów. W pracy patrolowej i interwencyjnej należy uwzględniać także
elementy charakterystyczne dla tej części miasta jak chociażby wymianę turnusów. Istotną
cechą działań prowadzonych w Cieplicach jest ochrona i uwypuklenie funkcji uzdrowiskowej
miasta. Realizowana jest ona poprzez eliminację wykroczeń uciążliwych społecznie w miarę
posiadanych możliwości osobowych Straży Miejskiej.
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Tabela nr 4 przedstawia strukturę interwencji odnoszących się do aktywności
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w kategoriach poszczególnych wykroczeń kodeksowych i
pozakodeksowych.
Tabela nr 4. Struktura interwencji

1Rodzaj wykroczenia

Liczba
interwencji
2010

1.Wykroczenia
przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu
2. Wykroczenia
przeciwko instytucjom
państwowym,
samorządowym i
społecznym
3. Wykroczenia
przeciwko
bezpieczeństwu osób i
mienia
4. Wykroczenia
przeciwko
bezpieczeństwu i
porządkowi
w komunikacji
5. Wykroczenia
przeciwko osobie
6. Wykroczenia
przeciwko zdrowiu
7. Wykroczenia
przeciwko mieniu
8. Wykroczenia
przeciwko obyczajności
publicznej
9. Wykroczenia
przeciwko urządzeniom
użytku publicznego
10. Wykroczenia
przeciwko obowiązkowi
ewidencji
11. Szkodnictwo leśne,
polne i ogrodowe
12. Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku
gminach
13. Ustawa „ Prawo o
miarach „
14. Ustawa o
wychowaniu w
trzeźwości
15. Inne
RAZEM

Liczba
mandatów

2011

2010

Kwota mandatów

2011

2010

2011

Wnioski do
Sądu
2010

2011

1485

1477

44

66

5430

10040

8

17

12

6

7

4

1700

1100

1

2

835

687

48

45

7800

5120

21

8

7311

6215

1441

1449

150825 151200

146

102

2

6

0

0

0

0

2

2

10

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

86

48

34

21

10070

2420

7

7

335

361

88

85

4780

5740

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

0

100

0

0

0

4745

3134

29

41

2750

3370

72

47

2

3

2

3

120

170

0

0

1760

2000

342

470

29650

37450

14

25

8068

6311

0

0

0

0

0

0

20251

2036

2184

213225 216610

274

216

24655

Źródło: opracowanie własne Straży Miejskiej
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Dominującą pozycje interwencji zajmują zdarzenia odnoszące się do przestrzegania
przepisów przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Ilość 6215 zdarzeń w
powyższej kategorii aktywności instytucji świadczy o problemach komunikacyjnych miasta.
Dynamika interwencji wynosząca 85 % świadczy także o spadku ilości tego rodzaju
interwencji w porównaniu do 2011 roku Oddziaływania represyjne wyrażone w liczbach
nałożonych mandatów i skierowanych wniosków o ukaranie do Sądu świadczy o wzroście
represyjności stosowanych retorsji w stosunku do ogólnej liczby podejmowanych interwencji.
Drugą pozycję dotyczącą zaangażowania interwencyjnego funkcjonariuszy stanowiły
działania dotyczące poprawności przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. W tej kategorii interwencji nastąpił 34 % spadek dynamiki aktywności przy blisko
41 % wzroście represyjności oddziaływań mandatowych i bardzo dużym spadku bo ponad 34
% kierowanych sprawach do Sądu o ukaranie sprawców wykroczeń. Jako główną przyczynę
spadku ilości kierowanych spraw o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze należy
wskazać wysoką ich liczbę skierowaną w stosunku do sprawców wykroczeń porządkowych w
roku ubiegłym. Oddziaływanie represyjne stosowane w powyższej kategorii interwencji
wykazuje się dużą skutecznością. Mankamentem przeprowadzania skutecznych interwencji
działań porządkowych jest istnienie dużej ilości administratorów przebywających poza
granicami miasta. Brak ich dostępności jest główną przeszkodą w prowadzeniu skutecznych
egzekucji obowiązków porządkowych.
Trzecią pozycję zajmują interwencje z zakresu funkcjonowania przepisów Ustawy o
wychowaniu w trzeźwości. Wzrost dynamiki działań wobec osób nie przestrzegających
przepisów ustawy o 13,6 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2010 świadczy o
rosnącym problemie z zakresu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Warto
zaznaczyć, że wzrost interwencji w powyższym przypadku towarzyszył przeszło 37 %
wzrostowi represyjności mandatowej oraz 78 % wzrostowi w ilości spraw skierowanych do
Sądu o ukaranie sprawców wykroczeń. Skuteczność monitoringu wizyjnego miasta
przyczyniła się w sposób znaczny do wzrostu wykrywalności i represjonowania tego typu
wykroczeń. Materiał dowodowy otrzymywany z kamer pozwala skutecznie zwalczać
problemy dotyczące spożywania alkoholu na ulicach i placach objętych obserwacją.
Na czwartej pozycji jeśli chodzi o zaangażowanie interwencyjne Straży Miejskiej
znajdują się zdarzenia z katalogu wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi
publicznemu. Spadek dynamiki o 0,5 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2010
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należy interpretować pozytywnie. Stabilność dynamiki powyższej kategorii dysfunkcji
miejskich z tendencjami spadkowymi odnoszącymi się do liczby prowadzonych działań
osiągnięta została m in. dzięki zwiększeniu oddziaływań o charakterze represyjnym. Istotnym
elementem mającym wpływ na poprawę ma wprowadzenie stałych patroli pieszych w okolicy
Placu Ratuszowego. Obecność umundurowanych funkcjonariuszy wpływa pozytywnie na
panujące standardy z zakresu wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.
W piątej kolejności

plasują się interwencje z zakresu wykroczeń przeciwko

bezpieczeństwu osób i mienia. Z reguły interwencje w powyższym przypadku dotyczą
właścicieli zwierząt, którzy nie przestrzegają zwykłych i nakazanych środków ostrożności
przy trzymaniu zwierząt. Także administratorzy

nieruchomości, których działania bądź

zaniechania skutkują powstaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia mogą być
przedmiotem interwencji. Spadek dynamiki interwencji o 17,7 % w porównaniu do
analogicznego 2010 r. z jednoczesnym spadkiem dynamiki represyjności mandatowej ( około
6,25 % ) świadczy o poprawie standardów w powyższej kategorii zdarzeń.
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PODSUMOWANIE
Tabla nr 5 prezentuje strukturę terytorialną interwencji w poszczególnych rejonach miast
Jeleniej Góry i Piechowic w 2011 r.
Tabela nr 4 zestawienie interwencji w układzie terytorialnym w Jeleniej Górze w 2010 r.

Rejon

Liczba
interwencji

Liczba
mandatów
ogółem

Kwota mandatów Struktura %
ogółem
interwencji

Zabobrze

3776

234

23540

Cieplice

2628

303

30570

Sobieszów

268

12

1410

Jagniątków

48

1

20

Centrum

9246

1281

131020

Śródmieście

3717

207

20250

Piechowice

568

146

9800

Razem

20251

2184

216610

Źródło : baza danych Straży Miejskiej ( opracowanie własne )

Największa liczba interwencji dotyczy rejonu Centrum Miasta, następnym w
kolejności jest Zabobrze oraz Śródmieście a także uzdrowiskowo – turystyczny rejon gminy
tj. Cieplice. Kumulacja interwencji w Cieplicach i Śródmieściu miasta wynika z kilku
przesłanek. Najistotniejszą jest niewątpliwie brak wydajnej infrastruktury komunikacyjnej
centralnych ulic miasta wyrażającej się w braku miejsc parkingowych oraz niewystarczającej
drożności ulic wewnątrzmiejskich. Bariery powyższe skutkują popełnianiem dużej ilości
wykroczeń komunikacyjnych. Zjawisko powyższe jest charakterystyczne dla większości
miast w których przekroczone zostały progi wydolności infrastruktury komunikacyjnej w
związku z czym mechanizmy samoregulacyjne są niewystarczające dla poprawnego sposobu
wypełniania funkcji miejskich. Innym problemem miasta jest istnienie tzw. kolizji funkcji.
Kolizja funkcji wynika z odmiennie identyfikowanych

potrzeb, przez różnych

użytkowników danego obszaru miasta w wyniku czego z reguły dochodzi do konfliktu
interesów.
Przykładem tak zdefiniowanego konfliktu jest sytuacja jaka panuje na Placu
Ratuszowym lub Placu Piastowskim w naszym mieście. W miejscach tych są zlokalizowane
lokale gastronomiczne , organizowane są tam imprezy o charakterze kulturalnym i
uroczystości z okazji obchodów różnego rodzaju rocznic i świąt państwowych. Cechą
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charakterystyczna, dla tego typu działalności jest emisja różnego rodzaju uciążliwości. ( hałas
, zatłoczenie, emisja zapachów itp). O ile jest to normalne dla uczestników i organizatorów
tego typu przedsięwzięć , to z punktu interesów mieszkańców Placu Ratuszowego większą
wartością , którą są oni zainteresowani jest cisza i spokój.
Problemem

Straży

Miejskiej

jest

wizerunek

i

negatywne

postrzeganie

funkcjonariuszy. Taki stan rzeczy wynika z kilku przesłanek do których należy zaliczyć:
–

stosowanie narzędzi oddziaływania na panujące w mieście standardy porządkowe o
negatywnym charakterze odbioru społecznego tj. mandaty, wnioski do Sądu o
ukaranie, pouczenie.
Regułą jest, że osoba która popełnia wykroczenie nie zdaje sobie sprawy z negatywnych

skutków swoich działań. Parkowanie na zakazach, miejscach dla inwalidów, chodnikach, w
obrębie skrzyżowania jest usprawiedliwiane przez sprawców własnymi problemami. Optyka
powyższa sprawia, że powszechnym zjawiskiem jest tzw. „przedefiniowanie rzeczywistości”
tj. obarczanie winą funkcjonariusza Straży Miejskiej za retorsje spowodowane łamaniem
prawa, przy jednoczesnym

usprawiedliwianiu różnych okoliczności swojej winy.

„Przedefiniowanie rzeczywistości” powoduje, że to sprawca czynu zabronionego w oczach
społeczeństwa staje się „ofiarą” działań funkcjonariusza.
–

utrwalenie stereotypów

Jest to proces postrzegania pracy funkcjonariuszy poprzez pryzmat własnych obserwacji,
często obarczonych błędem dokonywania mylnej oceny skuteczności realizowanych
interwencji. Przykładem są stereotypy wynikające z obserwacji zablokowanych pojazdów.
Pomimo że procentowe zaangażowanie w tego typu działania ( o dużej skuteczności
oddziaływania prewencyjnego tzw. prewencja indywidualna i generalna) są niewielkie to
zablokowany pojazd jest doskonale widoczny dla osób postronnych. Powstaje stereotyp typu
„straż zajmuje się tylko blokowaniem”. Innym przykładem utrwalania stereotypów są cechy
dotyczące przeprowadzania interwencji porządkowych. Interwencje porządkowe przeciwnie
niż blokady są „doskonale niewidoczne”. Patrol po zidentyfikowaniu zaniedbań przystępuje
do wszczęcia tzw. czynności wyjaśniających. Polegają one na ustaleniu administratora
zanieczyszczonego terenu, wyznaczeniu terminu i zakresu prac porządkowych. Prace te z
reguły nie są wykonywane w terenie lecz w Wydziałach Urzędu Miasta, siedzibie zarządcy
lub w siedzibie Straży Miejskiej. Jeżeli zaniedbany teren zostanie posprzątany to nie jest
powyższa czynność kojarzona z wizytą funkcjonariusza sprzed tygodnia. Co więcej znany
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jest stereotyp, że strażnik się przespacerował i poszedł dalej a brud pozostał. Bohaterem
pozostaje ten kto posprzątał, czyli wcześniejszy sprawca wykroczenia.
Negatywnemu postrzeganiu instytucji sprzyja zjawisko powielania stereotypów
myślowych

w

mediach

a

także

cecha

zjawisk

dysfunkcyjnych

związana

z

nieprzewidywalnością lokalizacyjną wystąpienia czynu zabronionego. Nieprzewidywalny
charakter wykroczeń i przestępstw skutkuje powstaniem jeszcze jednego stereotypu tj.
„ stereotypu braku skuteczności”. Wyraża się ono w formułowaniu oskarżeń typu „ zawsze są
tam gdzie ich nie potrzeba, natomiast gdy co się dzieje to nigdy ich nie ma”. Stereotyp
powyższy wyrasta z nieznajomości zagadnień związanych z zagrożeniami, szczególnie jeśli
chodzi o popełnienie czynów o dużej uciążliwości społecznej np. dewastacja infrastruktury
miejskiej. Szczególnie wyraźnie ujawnia się przy tym dominacja postaw roszczeniowo –
rozliczeniowych tej części społeczeństwa, która wyraża niewielkie oczekiwania w stosunku
do siebie i nadmierne w stosunku do oczekiwań instytucjonalnych.
Warto nadmienić, że w roku 2011 w Straży Miejskiej w Jeleniej Górze zrealizowany
został szereg przedsięwzięć o charakterze modernizacyjnym związanych z realizacją nowych
zadań. Są to :
–

zakup fotoradaru

–

modernizacja dyżurki dostosowująca pomieszczenie do obsługi baz danych CEPIK i
PESEL

–

wdrożenie do użytkowania nowego oprogramowania e -mandat

–

rozpoczęcie prac wdrożeniowych związanych z automatyczną kontrolą ruchu
drogowego

–

uczestniczenie w konsultacjach związanych z lokalizacją i rozbudową monitoringu
wizyjnego miasta

–

wdrożenie działań związanych z przewłaszczeniem i zbyciem samochodów
sholowanych w trybie art. 130a i 50a kprd i nieodebranych przez właścicieli

–

zakup i wdrożenie do pracy dwóch dwóch radiowozów Dacia Logan
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Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej za rok 2011
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH W ROKU 2011
LP.

NAZWA PROGRAMU

MIEJSCE
REALIZACJI

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

TERMIN
LICZBA
REALIZAC OSÓB
JI

PODMIOT
PODMIOT
GRUPA
PROWADZACY WSPOMAGAJACY DOCELOWA

1

„Koalicja na Rzecz
Szkoły Podstawowe
Bezpieczeństwa” 2,5,6,7,8,10,11,13,15
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono
03.01-28.02 ok.500 osób
X edycję akcji:
„Bezpieczeństwo dzieci w
ruchu pieszym”. Akcja
polegała na zorganizowaniu
prelekcji w szkołach o
temacie – „Bezpieczeństwo
to także - Ja”.
Po zakończeniu spotkań
został przeprowadzony
konkurs plastyczny na ww.
temat, a prace wysłane do
Warszawy do firmy
RENAULT POLSKA.

Straż Miejska

Szkoły Podstawowe Dzieci
2,5,6,7,8,10,11,13,1
5

2

„Koalicja na Rzecz
Hipermarket Tesco,
Bezpieczeństwa” Cerrafour, Kaufland,
„Bezpieczna Jelenia Góra” Biedronka, Lidl

Przeprowadzono spotkanie z 10.01.2011
Dyrektorami Hipermarketów
i Marketów Jeleniogórskich.
Na spotkaniach omówiono
współpracę w zakresie
organizowania działań
prewencyjnych na terenach
parkingowych przy ich
sklepach dla klientów a
szczególnie dla dzieci, gdzie
będą organizowane szkolenia
i imprezy plenerowe z
zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego (w
miasteczku ruchu
drogowego), bezpieczeństwa
pożarowego (działania
zorganizowane z jednostką
Straży Pożarnej) ,

ok. 600

Straż Miejska

Hipermarket Tesco, Dzieci
Cerafour, Kaufland,
Biedronka, Lidl

3

„Koalicja na Rzecz
Straż Miejska
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w spotkaniu z 11.01.2011
przedstawicielem firmy
„Czmuda”, na którym
omówiono zagadnienia

6 osób

Straż Miejska

Firma „Czmuda”,
MZDiM

Dzieci

UWAGI I
SPOSTRZEŻE
NIA

Ustalono że
przedsięwzięcia
będą
organizowane w
okresie
wakacyjnym w
ramach akcji
„Bezpieczne
Wakacje.

bezpieczeństwa w ruchu
pieszym oraz formy
zastosowania odblasków dla
zwiększenia bezpieczeństwa
uczestników ruchu.
4

„Koalicja na Rzecz
Przedszkola Miejskie
Bezpieczeństwa” i Niepubliczne
„Bezpieczna Jelenia Góra” Szkoły Podstawowe
2,3,6,7,8,10,15

Przeprowadzono spotkania
17.01-11.02. ok.1700 osób
w przedszkolach i szkołach 2011
podstawowych w klasach IIII z dziećmi, na których
omówiono zagadnienia
związane z bezpieczeństwem
podczas ferii zimowych:
1.Bezpieczne zabawy na
śniegu.
2.Bezpieczne przebywanie w
domu podczas nieobecności
rodziców – omówiono
tematy:
a. rozmowa przez telefon z
nieznajomą osobą,
b. wpuszczanie osób
nieznajomych pod
nieobecność rodziców,
c. niebezpieczne zabawy –
kontakt z prądem, gazem,
zabawa zapałkami,

5

„Koalicja na Rzecz
Jeleniogórskie
Bezpieczeństwa” Zakłady Optyczne
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w spotkaniu
z Dyrekcją JZO. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia związane ze
współorganizacją imprez
prewencyjnych na terenie
Miasta Jeleniej Góry i
Powiatu Jeleniogórskiego

20.01.2011

6

„Koalicja na Rzecz
Jeleniogórski Zakład Uczestniczono w spotkaniu
Bezpieczeństwa” Energetyczny
z Dyrekcją EnergiiPro. W
„Bezpieczna Jelenia Góra” „EnergiaPro”
czasie spotkania omówiono
zagadnienia związane ze
współorganizacją imprez
prewencyjnych na terenie
Miasta Jeleniej Góry i
Powiatu Jeleniogórskiego

20.01.2011

7

„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa” -

Jeleniogórskie
Elektrownie Wodne

Uczestniczono w spotkaniu 21.01.2011
z działem marketingu Tauron

Przedszkola
Miejskie i
Niepubliczne
Szkoły
Podstawowe
2,3,6,7,8,10,15

Straż Miejska, Straż Dzieci
Graniczna, Straż
Pożarna, Policja

5 osób

Straż Miejska

JZO

Mieszkańcy
Jeleniej Góry i
Powiatu
Jeleniogórskiego

4 osoby

Straż Miejska

„EnergiaPro”

Mieszkańcy
Jeleniej Góry i
Powiatu
Jeleniogórskiego

5 osób

Straż Miejska

Tauron Ekoenergia” Mieszkańcy
Jeleniej Góry i

Powiatu
Jeleniogórskiego

„Bezpieczna Jelenia Góra” „Tauron Ekoenergia” Ekoenergia. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia związane ze
współorganizacją imprez
prewencyjnych na terenie
Miasta Jeleniej Góry i
Powiatu Jeleniogórskiego
8

Zarząd Uzdrowiska
„Koalicja na Rzecz
„Cieplice”
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w spotkaniu 21.01.2011r 5 osób
w Uzdrowisku „Cieplice. W
czasie spotkania omówiono
zagadnienia związane ze
współorganizacją imprez
prewencyjnych na terenie
Miasta Jeleniej Góry i
Powiatu Jeleniogórskiego

Straż Miejska

Zarząd Uzdrowiska
„Cieplice”

Mieszkańcy
Jeleniej Góry i
Powiatu
Jeleniogórskiego

9

Dzienny Dom
„Koalicja na Rzecz
Pobytu Seniora
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

uczestniczono w spotkaniu z 24.01.2011r 15 osób
grupą seniorów na którym
omawiano zagadnienia:
1.Bezpieczeństwo osób
starszych na terenie ulic
Jeleniej Góry.
2.System monitoringu i
sprawność działań służb
mundurowych przy
ujawnieniu
nieprawidłowości
3.Ciągi piesze bezpiecznym
miejscem spacerowania tzn.
oblodzenia, brak
posypywania i odśnieżania.

Dzienny Dom
Pobytu Seniora

Straż Miejska

Osoby starsze
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„Koalicja na Rzecz
Dyrekcja
Uczestniczono w spotkaniu
Bezpieczeństwa” Karkonoskiego Parku z Dyrekcją KPN i Strażą
„Bezpieczna Jelenia Góra” Narodowego
Ochrony KPN.
W czasie spotkania
omówiono zagadnienia
związane ze
współorganizacją
imprez prewencyjnych na
terenie osnowy
Karkonoskiego Parku
Narodowego, Zamku
Chojnik oraz przy
organizowanych festynach
na terenie Miasta Jeleniej
Góry i Powiatu
Jeleniogórskiego

11

„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 11
„Bezpieczna Jelenia Góra”

12

Jeleniogórskie
„Koalicja na Rzecz
Centrum Kultury
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

7.02.2011r

8 osób

11.02.2011r ok.150 osób
Współorganizowano ze
Szkołą Muzyczną I stopnia
im. Janiny Garści imprezę
dla dzieci pod nazwą „Bal
karnawałowy”. W czasie
imprezy prowadzono gry i
zabawy oraz każde dziecko
otrzymało karnawałowy
upominek od Straży
Miejskiej.
Przeprowadzono spotkanie z 15.02.2011 ok.50 osób
uczestnikami
zorganizowanych zajęć w
ramach programu
„Bezpieczne ferie”. W czasie
spotkań omawiano
zagadnienia:
1.Bezpieczne zabawy na
śniegu.
2.Bezpieczne przebywanie w
miejscu pobytu i
zachowanie środków
ostrożności przy
prowadzonych zajęciach
dydaktycznych na terenie
ośrodka
3. Rozmowa przez telefon z
nieznajomą osobą,

Straż Miejska

Dyrekcja
Karkonoskiego
Parku Narodowego,
Straż Ochrony KPN,
Straż Graniczna

Mieszkańcy
Jeleniej Góry i
Powiatu
Jeleniogórskiego

Straż Miejska i
Szkoła
Muzyczna

Szkoła Podstawowa Dzieci
nr 11, Rada
Rodziców

JCK

Straż Miejska, Straż Dzieci i
Graniczna, Straż
młodzież
Pożarna

4. Wpuszczanie osób
nieznajomych pod
nieobecność rodziców do
mieszkania,
5. niebezpieczne zabawy –
kontakt z prądem, gazem,
zabawa zapałkami,
6.Zasady bezpieczeństwa
podczas spotkania
nieznajomego psa
7.Kradzieże, włamania konsekwencje
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Osiedlowy Dom
„Koalicja na Rzecz
Kultury „Zabobrze”
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono spotkanie z 16.02.2011
uczestnikami
zorganizowanych zajęć w
ramach programu
„Bezpieczne ferie”. W czasie
spotkań omawiano
zagadnienia:
1.Bezpieczne zabawy na
śniegu.
2.Bezpieczne przebywanie w
miejscu pobytu i
zachowanie środków
ostrożności przy
prowadzonych zajęciach
dydaktycznych na terenie
ośrodka
3. Rozmowa przez telefon z
nieznajomą osobą,
4. Wpuszczanie osób
nieznajomych pod
nieobecność rodziców do
mieszkania,
5. niebezpieczne zabawy –
kontakt z prądem, gazem,
zabawa zapałkami,
6.Zasady bezpieczeństwa
podczas spotkania
nieznajomego psa
7.Kradzieże, włamania konsekwencje

ok.55 osób

ODK

Straż Miejska
Straż Graniczna
Straż Pożarna
KM Policji

Dzieci i
młodzież
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„Koalicja na Rzecz
Piechowicki Ośrodek Przeprowadzono spotkanie z 16.02.2011
Bezpieczeństwa” Kultury
uczestnikami
„Bezpieczna Jelenia Góra”
zorganizowanych zajęć w
ramach programu
„Bezpieczne ferie”. W czasie
spotkań omawiano
zagadnienia:
1.Bezpieczne zabawy na
śniegu.
2.Bezpieczne przebywanie w
miejscu pobytu i
zachowanie środków
ostrożności przy
prowadzonych zajęciach
dydaktycznych na terenie
ośrodka
3. Rozmowa przez telefon z
nieznajomą osobą,
4. Wpuszczanie osób
nieznajomych pod
nieobecność rodziców do
mieszkania,
5. niebezpieczne zabawy –
kontakt z prądem, gazem,
zabawa zapałkami,
6.Zasady bezpieczeństwa
podczas spotkania
nieznajomego psa
7.Kradzieże, włamania konsekwencje
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Świetlica im. Jana
„Koalicja na Rzecz
Kalasenciusza przy
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra” Parafii pw. św. Jana
Chrzciciela

Przeprowadzono spotkanie z 17.01.2011
uczestnikami
zorganizowanych zajęć w
ramach programu
„Bezpieczne ferie”. W czasie
spotkań omawiano
zagadnienia:
1.Bezpieczne zabawy na
śniegu.
2.Bezpieczne przebywanie w
miejscu pobytu i
zachowanie środków
ostrożności przy
prowadzonych zajęciach
dydaktycznych na terenie

20 osób

POK

Straż Miejska, Straż
Pożarna, Straż
Graniczna

ok. 35 osób

Świetlica pw.
św.. Jana
Kalesencjusza

Straż Miejska,
Straż Graniczna

Dzieci i
młodzież

ośrodka
3. Rozmowa przez telefon z
nieznajomą osobą,
4. Wpuszczanie osób
nieznajomych pod
nieobecność rodziców do
mieszkania,
5. niebezpieczne zabawy –
kontakt z prądem, gazem,
zabawa zapałkami,
6.Zasady bezpieczeństwa
podczas spotkania
nieznajomego psa
7.Kradzieże, włamania konsekwencje
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„Koalicja na Rzecz
Młodzieżowy Dom
Bezpieczeństwa” Kultury
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono spotkanie z 18.02.2011
uczestnikami
zorganizowanych zajęć w
ramach programu
„Bezpieczne ferie”. W czasie
spotkań omawiano
zagadnienia:
1.Bezpieczne zabawy na
śniegu.
2.Bezpieczne przebywanie w
miejscu pobytu i
zachowanie środków
ostrożności przy
prowadzonych zajęciach
dydaktycznych na terenie
ośrodka
3. Rozmowa przez telefon z
nieznajomą osobą,
4. Wpuszczanie osób
nieznajomych pod
nieobecność rodziców do
mieszkania,
5. niebezpieczne zabawy –
kontakt z prądem, gazem,
zabawa zapałkami,
6.Zasady bezpieczeństwa
podczas spotkania
nieznajomego psa
7.Kradzieże, włamania konsekwencje

ok. 40 osób

MDK

Straż Miejska, Straż Dzieci i
Graniczna
młodzież
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„Koalicja na Rzecz
Polski Czerwony
Bezpieczeństwa” Krzyż
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono spotkanie z 18.02.2011
uczestnikami
zorganizowanych zajęć w
ramach programu
„Bezpieczne ferie”. W czasie
spotkań omawiano
zagadnienia:
1.Bezpieczne zabawy na
śniegu.
2.Bezpieczne przebywanie w
miejscu pobytu i
zachowanie środków
ostrożności przy
prowadzonych zajęciach
dydaktycznych na terenie
ośrodka
3. Rozmowa przez telefon z
nieznajomą osobą,
4. Wpuszczanie osób
nieznajomych pod
nieobecność rodziców do
mieszkania,
5. niebezpieczne zabawy –
kontakt z prądem, gazem,
zabawa zapałkami,
6.Zasady bezpieczeństwa
podczas spotkania
nieznajomego psa
7.Kradzieże, włamania konsekwencje
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Szkoła Podstawowa
„Koalicja na Rzecz
nr 11
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

19

„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa” -

Dom Dziennego
Pobytu

ok. 30 osób

PCK

Straż Miejska, Straż Dzieci i
Graniczna
mlodzież
pOLICJA

Przeprowadzono wspólnie ze 18.02.2011r ok.150 osób
Szkołą Muzyczną I st. im.
Janiny Garści w Jeleniej
Górze Cieplicach na terenie
Szkoły Podstawowej nr 11
bal karnawałowy. W balu
uczestniczyły dzieci uczące
się w szkole muzycznej i
pracowników Straży
Miejskiej.

Szkoła
Muzyczna I st
im. Janiny
Garści

Straż Miejska

Dzieci

Uczestniczono w spotkaniu z 25.02.2011r 16 osób
grupą seniorów przy Domu

Straż Miejska

Dom Dziennego
Pobytu

Osoby starsze

„Bezpieczna Jelenia Góra” ul. Kilińskiego

dziennej pomocy przy ulicy
Kilińskiego na którym
omówiono zagadnienia:
1.Bezpieczeństwo osób
starszych w godzinach
wieczornych z uwagi na
zaczepianie tych osób przez
młodzież z bursy przy w/w
ulicy,
2.Trudna sytuacja materialna
osób starszych,
3. Okradanie osób starszych
na tzw. „Wnuczka”.

20

„Koalicja na Rzecz
Szkoły Podstawowe
Bezpieczeństwa” nr
„Bezpieczna Jelenia Góra” 2,3,5,6,7,8,10,11,13,
15

Przeprowadzono prelekcje
01-31.03.
dotyczące bezpieczeństwa
2011r
ruchu drogowego. W czasie
spotkań z uczniami
omawiane były
niebezpieczne sytuacje na
drogach publicznych
podczas jazdy na rowerze .
Spotkania te miały na celu
przygotowanie uczniów klas
IV do egzaminu na Kartę
Rowerową.

ok. 1000

Straż Miejska

Szkoły Podstawowe Dzieci
nr
2,3,5,6,7,8,10,11,13
15

21

„Koalicja na Rzecz
Świetlica Parafialna
Bezpieczeństwa” przy kościele Matki
„Bezpieczna Jelenia Góra” Bożej Miłosierdzia

Przeprowadzono prelekcje
dotyczące bezpieczeństwa
ruchu drogowego. W czasie
spotkania z omawiane były
niebezpieczne sytuacje na
drogach publicznych
podczas jazdy na rowerze .

11.03.2011

30 osób

Świetlica
Parafialna przy
kościele Matki
Bożej
Miłosierdzia

Straż Miejska
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„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 8
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w szkoleniu z 11.03.2011
zakresu współorganizacji
konkursu pod hasłem „Uczę
się bezpiecznie żyć”

25 osób

Euroregion Nysa Straż Miejska,
Dzieci
Szkoła Podstawowa
nr 8, Policja,
WOPR,GOPR,Straż
Pożarna,
Ratownictwo
Medyczne.

Dzieci

23
„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa” -

Przedszkole w
Piechowicach

Uczestniczono w konkursie 15.03.2011r 60 osób
bezpieczeństwa „Bezpieczny
Przedszkolak”. W konkursie

Przedszkole w
Piechowicach

Straż Miejska,
Dzieci
Policja,
WOPR,GOPR,Straż

„Bezpieczna Jelenia Góra”

tym uczestniczyło sześć
przedszkoli.
W czasie imprezy
przeprowadzono
konkurencje:
1. Znajomość znaków
Drogowych
2. Znajomość zasad
bezpieczeństwa przy
urządzeniach
energetycznych
3. Znajomość zasad
bezpieczeństwa pożarowego
4. Znajomość
udzielania
pierwszej pomocy

Pożarna,
Ratownictwo
Medyczne.
Przedszkole nr 11,
Przedszkole nr 1 ze
Szklarskiej
Poręby,Przedszkole
nr 1 w Piehowicach
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„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 8
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w V
17.03.2011r ok.100 osób
zawodach o Mistrzostwo
Jeleniej Góry z Edukacji dla
Bezpieczeństwa. Straż
Miejska przygotowała dwa
stanowiska konkursowe:
1.Bezpieczna droga – Jaki to
znak,
2.Recykling -,podziel
według właściwości
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„Koalicja na Rzecz
Fundacja Rozwoju
Uczestniczono w szkoleniu
Bezpieczeństwa” Demokracji Lokalnej na temat: „Informacja
„Bezpieczna Jelenia Góra” we Wrocławiu
prasowa- najkrótszą drogą
do owocnej współpracy z
mediami”
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„Koalicja na Rzecz
Starostwo Powiatu
Bezpieczeństwa” Jeleniogórskiego
„Bezpieczna Jelenia Góra”

18.03.2011r 20 osób

Uczestniczono w odprawie 21.03.2011r 24 osoby
w sprawie bezpieczeństwa
Miasta Jeleniej Góry i
Powiatu Jeleniogórskiego na
którym były omawiane
zagadnienia:
1.Działalność Komendy
Miejskiej Policji
2. Bezpieczna Jelenia Góra i
Powiat Jeleniogórski –
omówiono zagrożenia
związane z wylewami wód
oraz budową suchego

Euroregion Nysa Szkoła Podstawowa Dzieci
nr 8, Straż Miejska,
Policja,
WOPR,GOPR,Straż
Pożarna,
Ratownictwo
Medyczne.

Fundacja
Rozwoju
Demokracji
Lokalnej we
Wrocławiu

Straż Miejska,
Bolesławiec,
Lwówek Śląski,
Wrocław

Mieszkańcy

Mieszkańcy
Straż Miejska,
Starostwo
Powiatu
Policja, Straż
Jeleniogórskiego Pożarna, Straż
Graniczna, Spółka
Wodnik, Karkonoski
System
Wodociągów i
Kanalizacji,
Związek Gmin
Karkonoskich

zbiornika w Kostrzycy
27

Polski Czerwony
„Koalicja na Rzecz
Krzyż
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w szkoleniu z 28.03.2011r 15 osób
zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Szkolenie miało na celu
przygotować organizatorów
imprez plenerowych do
udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej.

28

„Koalicja na Rzecz
Polski Czerwony
Bezpieczeństwa” Krzyż
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono szkolenie
28.03.2011r ok. 100 osób Zespół Szkół
dla młodzieży ze szkół
Ekonomiczno –
Gimnazjalnych i
Turystycznych
ponadgimnazjalnych z zasad
bezpieczeństwa podczas
prowadzenia zbiórki
publicznej na terenie
hipermarketów , marketów i
na ulicach Jeleniej Góry

PCK, Straż Miejska, Młodzież
Zespół Szkół
Licealnych i
Zawodowych nr 2,
Gimnazjum nr 2,
Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 3
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„Koalicja na Rzecz
Młodzieżowy Dom
Bezpieczeństwa” Kultury
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w spotkania 31.03.2011r 10 osób
w sprawie przygotowania i
przeprowadzenia konkursu
plastycznego pod hasłem
„Powódź, pożar, dniem czy
nocą – strażak przychodzi ci
z pomocą”. W czasie
spotkania omówiono zasady
konkursowe i formy
nagradzania. W konkursie
uczestniczyły wszystkie
Szkoły Podstawowe.

Straż Miejska, Straż Dzieci
Pożarna,Wydział
Zarządzania
Kryzysowego, z
Wydział Oświaty
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„Koalicja na Rzecz
Gimnazjum
Bezpieczeństwa” nr 1, 2,3,4,5
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono prelekcje
04,04-22.04 ok.1400 osób Gimnazja nr
2,3,4,5
na temat „Płytka wyobraźnia 2011r
to kalectwo”. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia związane z
bezpieczeństwem na
basenach kąpielowych,
otwartych zbiornikach
wodnych oraz zasady
kąpania się a w
szczególności skakanie na
„Główkę” do wody

Straż Miejska, Straż Młodzież
Graniczna
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„Koalicja na Rzecz

Przeprowadzono prelekcje

Straż Miejska, Straż Dzieci

Świetlice przy

05.04-08.04 ok.80 osób

Polski Czerwony Straż Miejska,
Krzyż
Ratownictwo
Medyczne

Młodzieżowy
Dom Kultury

Świetlice przy

Młodzież

Bezpieczeństwa” Parafiach:
„Bezpieczna Jelenia Góra” pw.św. Erazma i
Pankracego
pw. św.Matki Bożej
Miłosierdzia
pw. św. Jana
Chrzciciela

2011r
dla dzieci uczęszczających
na zajęcia świetlicowe. W
czasie spotkań omówiono
zagadnienie „Posprzątaj po
Swoim Psie”. Omawiane
zagadnienie miało na celu
uświadomienie uczestnikom
spotkania jak ważne jest
sprzątanie nieczystości po
czworonogach.

Parafiach:
Graniczna, Straż
pw.św. Erazma i Pożarna
Pankracego
pw. św.Matki
Bożej
Miłosierdzia
pw. św. Jana
Chrzciciela
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„Koalicja na Rzecz
Starostwo Powiatu
Bezpieczeństwa” Jeleniogórskiego
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w Komisji
5.04.2011r
Bezpieczeństwa dla Miasta
Jeleniej Góry i Powiatu
Jeleniogórskiego. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia związane z
bezpieczeństwem
mieszkańców Jeleniej Góry i
Powiatu Jeleniogórskiego
oraz turystów.

15 osób

Starostwo
Straż Miejska,
Mieszkańcy
Powiatu
Policja, Straż
Jeleniogórskiego Pożarna, Straż
Graniczna, KSWiK
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„Koalicja na Rzecz
Polski Czerwony
Bezpieczeństwa” Krzyż
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono Akcję
5.04.2011r
Charytatywną pod hasłem :
„Wielkanocny Zajączek”.
Akcja miała na celu zebranie
środków pieniężnych przez
młodzież która pakowała
zakupy dla klientów
marketów

ok.200 osób

Polski Czerwony Straż Miejska
Krzyż
CH Tesco
Market Kaufland,
Biedronka

Dzieci
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„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 7
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w pracach
jury podczas trwania
konkursu pod hasłem „ABC
zdrowia i bezpieczeństwa”

Szkoła
Straż Miejska,
Podstawowa nr 7 Powiatowa Stacja
Sanitarno –
Epidemiologiczna,
Policja,, Straż
Pożarna,
Ratownictwo
Medyczne „Dekra”

Dzieci

35

„Koalicja na Rzecz
Przedszkole nr 4
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w szkoleniu 12.04.2011r 25 osób
zakresu udzielania pierwszej
pomocy przez edukację dla
bezpieczeństwa
przedszkolaka. Na szkoleniu
omówiono zagadnienia:
1.Pomoc poszkodowanym
2.zachowanie się w sytuacji

12.04.2011r 40 osób

Zespół
Doradców
Metodycznych
miasta Jeleniej
Góry

Straż Miejska,
Dzieci
Policja, Przedszkole
nr 4

zagrożenia (atak psa, pożar)
36

Straż Miejska
„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono spotkanie z 17.04.2011r 28 osób
dziećmi z Przedszkola
Bajka. W czasie spotkania
dzieci zwiedziły budynek
Straży Miejskiej i
Zarządzania Kryzysowego
oraz przeprowadzono
pogadankę na tematy:
1.Bezpieczne podwórko
2.Oddalanie się z miejsca
zabaw
3.Poznaj znaki drogowe
Po przeprowadzeniu
prelekcji na placu
parkingowym Straży
Miejskiej przygotowano
miasteczko ruchu
drogowego gdzie dzieci
mogły pojeździć rokardami

37

„Koalicja na Rzecz
Gimnazjum nr 1
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w ewaluacji
podsumowującej działania
gimnazjum na rzecz
kształcenia uczniów. W
czasie prowadzenia
spotkania oceniono
działalność dydaktyczno
wychowawczą gimnazjum.

38

„Koalicja na Rzecz
Hala Sportowa przy
Bezpieczeństwa” ul. Złotniczej
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w pracach
19.04-20.04 ok.400 osób
jury podczas trwania
2011r
konkursu pod hasłem „Uczę
się Bezpiecznie Żyć”. W
czasie rozgrywanych
konkurencji funkcjonariusze
Straży Miejskiej obsługiwali
stanowiska nauki o
recyklingu i znajomości
znaków drogowych

39

„Koalicja na Rzecz
Gimnazjum nr
Bezpieczeństwa” 1,2,3,4,5 oraz przy
„Bezpieczna Jelenia Góra” Zespole Szkół
Rzemiosł
Artystycznych, LO
nr 1

Przeprowadzono szkolenia
w Gimnazjach z zakresu
bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej. Szkolenie

18.04.2011r 15 osób

Straż Miejska

Przedszkole
Niepubliczne Bajka

Gimnazjum nr 1 Straż Miejska,
Komitet
Rodzicielski
Kuratorium

Dzieci

Młodzież

Dzieci i
Euroregion Nysa Straż Miejska,
Policja, Straż
Młodzież
Pożarna, Straż
Graniczna,
Ratownictwo
Medyczne „Dekra”
Szkoła Podstawowa
nr 8

21.04-22.04. ok. 200 osób Straż Miejska,
2011r
Policja
Ratownicy
Medyczni

Gimnazjum nr
1,2,3,4,5 oraz przy
Zespole Szkół
Rzemiosł
Artystycznych, LO
nr 1

Młodzież

miało na celu przygotować
młodzież do egzaminu na
Kartę Motorowerową.
40

„Koalicja na Rzecz
Hotel Mercure
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w szkoleniu 26.04.2011r ok.30 osób
pod hasłem „Psie
Paragrafy”. W czasie
spotkania omówiono tematy:
1.Ustawa o ochronie
zwierząt
2.Uprawnienia prozwierzęcych organizacji
pozarządowych – dobre
praktyki z Polski i zagranicy
3.Przepisy dotyczące psów
4.Psi problem – usuwanie
nieczystości po psach.
Problemy z egzekwowaniem
przepisów.

Fundacja Psia
Wachta

Straż Miejska z
Mieszkańcy
Jeleniej Góry,
Dolnego Śląska
Bolesławca, Wlenia,
Szklarska Poręba,
Polkowice, Lubin
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„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 3,6,15
„Bezpieczna Jelenia Góra”

27.04-29.04 ok.200 osób
Przeprowadzono z
Powiatową Stacją Sanitarno 2011r
– Epidemiologiczną
pogadanki na temat „Zanim
Spróbujesz”. W czasie
spotkań omówiono
zagadnienia związane z
braniem używek przez
uczniów szkół
podstawowych.

Straż Miejska

Powiatowa Stacja
Sanitarno –
Epidemiologiczna,
Straż Graniczna

Dzieci
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra

Uczestniczono w turnieju
28.04.2011r ok.60 osób
bezpieczeństwa szkół
gimnazjalnych Powiatu
Jeleniogórskiego. W czasie
trwania turnieju
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego w którym
prowadzono konkurencję
prawidłowej jazdy na
rowerze zgodnie z
przepisami ruchu drogowego
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„Koalicja na Rzecz
Piechowicki Ośrodek Uczestniczono w spotkaniu 29.04.2011r 10 osób
Bezpieczeństwa” Kultury
w sprawie uczestnictwa
„Bezpieczna Jelenia Góra”
Straży Miejskiej w
obchodach święta
Ochotniczej Straży Pożarnej

Urząd Miasta w
Piechowicach

Piechowicki
Ośrodek Kultury,
Straż Miejska,
Policja, Ochotnicza
Straż Pożarna

Mieszkańcy
Powiatu
Jeleniogórskiego
oraz Upic w
Republice Czech

Zespół Szkół
Technicznych
„Mechanik

w Piechowicach oraz
współorganizacji w imprezie
plenerowej pod hasłem
„Razem Strażacy”
44

Kolegium
„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa” Karkonoskie
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w szkoleniu 29.04.2011r 30 osób
w zakresie udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej. W czasie
szkolenia omówiono
zagadnienia prawidłowego
postępowania przy
udzielaniu pierwszej pomocy
oraz jakie znaczenie ma
posiadanie apteczki
pierwszej pomocy oraz co
powinno być na jej
wyposażeniu. Omówiono
również zagadnienia istotne
przy prowadzeniu imprez dla
dzieci oraz jakie powinny
być organizowane konkursy
aby pierwsza pomoc była
ważnym elementem
edukacyjnym wśród dzieci i
młodzieży szkolnej.

Centrum
Bezpieczeństwa
Ruchu
Drogowego w
Warszawie

Kolegium
Karkonoskie, Straż
Miejska, Polski
Czerwony Krzyż,
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci

Dzieci i
młodzież
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Ochotnicza Straż
„Koalicja na Rzecz
Pożarna w
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra” Piechowicach

01.05.2011r ok.200 osób
Uczestniczono w święcie
Straży Pożarnej. W czasie
obchodów przygotowano w
parku za OSP miasteczko
Ruchu Drogowego w którym
prowadzono szkolenie dla
dzieci z zakresu zasad
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Przeprowadzono konkurs
plastyczny pod hasłem
„Moja droga do szkoły”

Urząd Miasta w
Piechowicach

Straż Miejska,
Piechowicki
Ośrodek Kultury,
Policja, Straż
Pożarna z Jilemnic
w Republice
Czeskiej

Mieszkańcy
Powiatu
Jeleniogórskiego
oraz rejonu
Semili w
Republice
Czeskiej
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„Koalicja na Rzecz
Pałac Wojanów
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w festynie
02.05.2011r ok.40 osób
plenerowym na terenie parku
przy Pałacu Wojanów. W
czasie imprezy
przygotowano w parku
miasteczko Ruchu

Pałac Wojanów

Straż Miejska,
Policja, Straż
Graniczna,

Powiatu
Jeleniogórskiego

Drogowego w którym
prowadzono szkolenie dla
dzieci z zakresu zasad
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz
przeprowadzono konkurs
plastyczny pod hasłem
„Moja droga do szkoły”.Z
uwagi na złe warunki
atmosferyczne festyn został
przerwany.
47

„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 6
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono prelekcje
05.05.2011r ok.100 osób
na temat „Płytka wyobraźnia
to kalectwo”. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa przebywania
na akwenach wodnych a
szczególnie bezpiecznego
kąpania się i skakania do
wody z uwzględnieniem
skoków do wody na tzw.
„główkę”.

Szkoła
Straż Miejska,
Podstawowa nr 6 Ratownik z grupy
medycznej „Dekra”

Dzieci
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„Koalicja na Rzecz
Parafia pw. św. Jana
Bezpieczeństwa” Chrzciciela.
„Bezpieczna Jelenia Góra” Świetlica dzieci
zagrożonych
środowiskowo im.
św Józefa
Kalasenciusza

Przeprowadzono prelekcje
05.05.2011r ok.30 osób
na temat „Płytka wyobraźnia
to kalectwo”. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia bezpieczeństwa
przebywania na akwenach
wodnych a szczególnie
bezpiecznego kąpania się i
skakania do wody z
uwzględnieniem skoków do
wody na tzw. „główkę”.

Straż Miejska

Dzieci
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„Koalicja na Rzecz
Międzyszkolny
Współorganizowano imprezę 07.05.2011r ok.100 osób
Bezpieczeństwa” Ośrodek Sportu przy plenerową pod hasłem
„Bezpieczna Jelenia Góra” ul. Lubańskiej
„Parafiada dzieci i
młodzieży”ze świetlicą
parafialną im.św. Józefa
Kalasenciusza. W czasie
imprezy przygotowano
miasteczko ruchu
drogowego w którym

Świetlica pw.św.
Józefa
Kalasenciusza

Parafia pw. św. Straż Miejska, MOS Dzieci i
Jana Chrzciciela
młodzież

prowadzono szkolenie z
zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego
50

„Koalicja na Rzecz
Straż Miejska
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono spotkanie z 11.05.2011r 14 osób
przedstawicielami firm w
sprawie organizacji
„Międzynarodowej
Olimpiady Bezpieczeństwa
Malucha”. W czasie
spotkania omówiono
wspólne działania mające na
celu zorganizowania imprezy
dla dzieci z przedszkoli
jeleniogórskich

Straż Miejska

Przedstawiciele:
Jelenia Plast, DWS
Deaexlmaier,
EnergiaPro,
Starostwo
Powiatowe, Grupa
Ratownictwa
„Dekra”, Straż
Graniczna.

Dzieci

51

„Koalicja na Rzecz
Osiedlowy Dom
Bezpieczeństwa” Kultury ul. Komedy
„Bezpieczna Jelenia Góra” Trzcińskiego

Przeprowadzono prelekcje
12.05.2011r 60 osób
na temat „Płytka wyobraźnia
to kalectwo”. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia bezpieczeństwa
przebywania na akwenach
wodnych a szczególnie
bezpiecznego kąpania się i
skakania do wody z
uwzględnieniem skoków do
wody na tzw. „główkę”.

Straż Miejska

Gimnazjum nr 4

Młodzież

52

„Koalicja na Rzecz
Ośrodek Sportu w
Bezpieczeństwa” Jeżowie Sudeckim
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w festynie
14.05.2011r ok.300 osób
plenerowym na terenie
boiska sportowego. W czasie
imprezy przygotowano
miasteczko Ruchu
Drogowego w którym
prowadzono szkolenie dla
dzieci z zakresu zasad
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz
przeprowadzono konkurs
plastyczny pod hasłem
„Moja droga do szkoły”.

Urząd Gminy w
Jeżowie
Sudeckim

Straż Miejska,
Policja, Grupa
Ratownictwa
„Dekra”, Straż
Graniczna, OSP w
Jeżowie Sudeckim

Mieszkańcy
Powiatu
Jeleniogórskiego

53

„Koalicja na Rzecz
Liceum
Bezpieczeństwa” Ogólnokształcące
„Bezpieczna Jelenia Góra” nr 1

Przeprowadzono prelekcje
17.05.2011r ok. 40 osób
na temat „Płytka wyobraźnia
to kalectwo”. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia bezpieczeństwa

LO nr 1

Straż Miejska,
Ratownik z grupy
medycznej „Dekra”

Młodzież

przebywania na akwenach
wodnych a szczególnie
bezpiecznego kąpania się i
skakania do wody z
uwzględnieniem skoków do
wody na tzw. „główkę”.
54

„Koalicja na Rzecz
Liceum
Bezpieczeństwa” Ogólnokształcące
„Bezpieczna Jelenia Góra” nr 2

Przeprowadzono prelekcje
18.05.2011r ok.50 osób
na temat „Płytka wyobraźnia
to kalectwo”. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia bezpieczeństwa
przebywania na akwenach
wodnych a szczególnie
bezpiecznego kąpania się i
skakania do wody z
uwzględnieniem skoków do
wody na tzw. „główkę”.

LO nr 2

Straż Miejska,
Ratownik z grupy
medycznej „Dekra”

Młodzież

55

„Koalicja na Rzecz
Liceum
Bezpieczeństwa” Ogólnokształcące
„Bezpieczna Jelenia Góra” nr 2

Przeprowadzono prelekcje
18.05.2011r Ok 40 osób
na temat „Posprzątaj po
swoim psie”. W czasie
prelekcji omówiono
zagadnienia związane z
utrzymaniem czystości na
terenie miasta Jeleniej Góry
pod względem
zanieczyszczenia psimi
odchodami chodników i
parków oraz trudności jakie
występują przy realizacji
omawianego tematu.

LO nr 2

Straż Miejska

Mieszkańcy

56

„Koalicja na Rzecz
Gimnazjum w
Bezpieczeństwa” Piechowicach
„Bezpieczna Jelenia Góra”

19.05.2011r 30 osób
Przeprowadzono prelekcje
na temat „Płytka wyobraźnia
to kalectwo”. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia bezpieczeństwa
przebywania na akwenach
wodnych a szczególnie
bezpiecznego kąpania się i
skakania do wody z
uwzględnieniem skoków do
wody na tzw. „główkę” oraz
omówiono zagadnienia z
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej przy udziale

Straż Miejska

Ratownik z grupy
Dzieci i
medycznej „Dekra”, młodzieży
Gimnazjum

Zaproponowano
wspólne
działania
którego celem
będzie
zorganizowane
happeningu na
terenie Cieplic
promującego
sprzątanie
nieczystości po
psach.

wolontariuszy przy realizacji
zadania „Powiatowa
Olimpiada Bezpieczeństwa
Malucha” która będzie
realizowana w
Piechowicach.
57

„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 11
„Bezpieczna Jelenia Góra”

58

Uczestniczono w obchodach 20.05.2011r ok.100 osób
XX lecia Szkoły
Podstawowej nr 11

Szkoła
Podstawowa
nr 11

Straż Miejska,
zaproszeni goście

„Koalicja na Rzecz
Hala Sportowa przy Przeprowadzono imprezę
21.05.2011r ok.160 osób
Bezpieczeństwa” Szkole Podstawowej pod hasłem „Powiatowa
„Bezpieczna Jelenia Góra” w Piechowicach
Olimpiada Bezpieczeństwa
Malucha”. W czasie imprezy
przeprowadzono
konkurencje związane z
zagadnieniami
bezpieczeństwa oraz
udzielania pierwszej
pomocy.

Straż Miejska

Szkoła Podstawowa, Dzieci
Straż Graniczna,
Straż Pożarna,
Grupa Ratownictwa
„Dekra”

59

„Koalicja na Rzecz
Boisko w Starej
Bezpieczeństwa” Kamienicy
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w festynie
22.05.2011r ok.250 osób
plenerowym na terenie
boiska sportowego. W czasie
imprezy przygotowano
miasteczko Ruchu
Drogowego w którym
prowadzono szkolenie dla
dzieci z zakresu zasad
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz
przeprowadzono konkurs
plastyczny pod hasłem
„Moje bezpieczne wakacje”.

Urząd Gminy w Straż Miejska,
Mieszkańcy
Starej Kamienicy Policja, Straż
Powiatu
Graniczna, OSP w
Jeleniogórskiego
Wojcieszycach oraz
zaproszone
podmioty

60

„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 2,5,7
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono prelekcje z 24.05.2011r ok.80 osób
grupami „O”. W czasie
spotkań omówiono:
1.zagadnienia związane z
bezpieczeństwem w czasie
wakacji:
a.bezpieczne korzystanie z
kąpielisk
b.zachowanie się w górach,
lesie
c.bezpieczne zabawy na

Straż Miejska

Szkoła
Podstawowa
nr 11

Szkoły Podstawowe Dzieci
nr 2,5,7

podwórku
61

Przedszkole nr 2 oraz Przeprowadzono prelekcje z 26.05.2011r ok.50 osób
„Koalicja na Rzecz
Niepubliczne
grupami „O”. W czasie
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra” „Stokrotka”
spotkań omówiono:
1.zagadnienia związane z
bezpieczeństwem w czasie
wakacji:
a.bezpieczne korzystanie z
kąpielisk
b.zachowanie się w górach,
lesie
c.bezpieczne zabawy na
podwórku

Straż Miejska

Przedszkole nr 2
oraz Niepubliczne
„Stokrotka”

Dzieci

62

„Koalicja na Rzecz
Plac zabaw przy
Bezpieczeństwa” ul. 22 lipca w
„Bezpieczna Jelenia Góra” Piechowicach

Współorganizowano festyn z 26.05.201r
okazji „Święta Matki”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego gdzie
dzieci jeżdżąc na rokardach
poznawali znaki drogowe
oraz zasady poruszania się
po drogach publicznych.
Przeprowadzono również
konkurs na temat
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym

Urząd Miasta w
Piechowicach

Straż Miejska,
Piechowicki
Ośrodek Kultury

Mieszkańcy

63

„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 10
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano konkurs 27.05.2011r ok.80 osób
prewencyjny pod hasłem
„Jestem świadomym
uczestnikiem ruchu
drogowego”. W czasie
konkursu przeprowadzono
konkurencje z zagadnień
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz konkurs
plastyczny „Moje
bezpieczne dojście do
szkoły”

Szkoła
Podstawowa
nr 10

Straż Miejska
Policja, Straż
Pożarna

Dzieci

64

„Koalicja na Rzecz
Gimnazjum nr 3
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano IX
edycję Festiwalu Nauki pod
hasłem „Nauka przyrodą
życia”. W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego w którym

Gimnazjum nr 3 Straż Miejska,
Policja, Straż
Pożarna oraz
zaproszone
podmioty

ok.200 osób

27.05.2011r ok.100 osób

Młodzież

uczestnicy mieli do
pokonania tor
sprawnościowy jazdy na
rowerze z uwzględnieniem
przepisów ruchu drogowego
65

„Koalicja na Rzecz
Parafia pw. Matki
Bezpieczeństwa” Bożej Miłosiernej w
„Bezpieczna Jelenia Góra” Jeleniej Górze
Cieplicach

Współorganizowano festyn z 29.05.2011r ok.500 osób
okazji „Święta Matki”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego gdzie
dzieci jeżdżąc na rokardach
poznawali znaki drogowe
oraz zasady poruszania się
po drogach publicznych.
Przeprowadzono również
konkurs na temat
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym

66

„Koalicja na Rzecz
Plac Ratuszowy
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

67

„Koalicja na Rzecz
Zespół Szkół i
Bezpieczeństwa” Placówek
„Bezpieczna Jelenia Góra” Specjalnych przy
ul. Kruszwickiej

Parafia pw.
Matki Bożej
Miłosierdzia

Straż Miejska,
Policja, Straż
Pożarna, Straż
Graniczna oraz
zaproszone
podmioty

Mieszkańcy
Powiatu
Jeleniogórskiego

Współorganizowano festyn z 31.05.2011r ok.1000 osób Urząd Miasta
okazji „Dnia Dziecka” pod
hasłem „Parada Misiów”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie
dzieci jeżdżąc na rokardach
poznawali znaki drogowe
oraz zasady poruszania się
po drogach publicznych.
Przeprowadzono również
konkurs na temat
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym

Straż Miejska,
Policja, Straż
Graniczna, Straż
Pożarna, Teatr
Animacji oraz
zaproszone do
realizacji zadania
podmioty

Dzieci

Współorganizowano festyn z 01.06.2011r ok.150 osób
okazji „Dnia Dziecka pod
hasłem „Równość w
uśmiechu dziecka”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie
dzieci jeżdżąc na rokardach
poznawały znaki drogowe.
Przeprowadzono również
konkurs na temat

Straż Miejska, Straż Dzieci i
Graniczna, Straż
młodzież
Pożarna, Policja,
Grupa Ratownictwa
Medycznego
„Dekra” oraz
zaproszone do
realizacji zadania
podmioty

Zespół Szkół i
Placówek
Specjalnych

bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
68

„Koalicja na Rzecz
Park przy
Bezpieczeństwa” ul.Żymierskiego w
„Bezpieczna Jelenia Góra” Piechowicach

Współorganizowano festyn z 01.06.2011r ok.500 osób
okazji „Dnia Dziecka”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie
dzieci jeżdżąc na rokardach
poznawały znaki drogowe.
Przeprowadzono również
konkurs na temat
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym

Urząd Miasta w
Piechowicach

Straż Miejska, OSP
w Piechowicach,
Piechowicki
Ośrodek Kultury
oraz zaproszone do
realizacji zadania
podmioty

Mieszkańcy
Powiatu
Jeleniogórskiego

69

„Koalicja na Rzecz
Parking przy
Bezpieczeństwa” hipermarkecie
„Bezpieczna Jelenia Góra” „Tesco”

Przeprowadzono egzaminy 02.06.2011r ok.60 osób
na Kartę Motorową dla
uczniów szkół
gimnazjalnych. W czasie
egzaminu uczestnicy zdawali
część sprawnościową jazdy
na skuterze oraz udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej

Straż Miejska

Liceum
Ogólnokształcące
nr 1, Gimnazjum
nr 1, Gimnazjum
nr 3

Młodzież

70

„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 7
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono prelekcje
na temat „Jak bezpiecznie
spędzić wakacje”. W czasie
spotkań omówiono:
1.zagadnienia związane z
bezpieczeństwem w czasie
wakacji:
a.bezpieczne korzystanie z
kąpielisk
b.zachowanie się w górach,
lesie
c.bezpieczne zabawy na
podwórku

Straż Miejska
Szkoła
Podstawowa nr 7

Dzieci

71

„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 7
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano festyn z 03.06.2011r ok.150 osób
okazji „Dnia Dziecka”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego , gdzie
przeprowadzono egzaminy
na Kartę Rowerową dla
uczniów klas 4 a dla
pozostałych dzieci , które

Szkoła
Straż Miejska
Podstawowa nr 7 Policja, Straż
Pożarna Straż
Graniczna oraz
podmioty
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania

Dzieci i
mieszkańcy

02.06.2011r ok.70 osób

jeżdżąc na rokardach
poznawały znaki drogowe
oraz zasady zachowania
bezpieczeństwa na ulicy.
Przeprowadzono również
konkurs na temat
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
72

„Koalicja na Rzecz
Przedszkole nr 1 w
Bezpieczeństwa” Piechowicach
„Bezpieczna Jelenia Góra”

03.06.2011r ok. 100 osób Przedszkole nr 1 Straż Miejska
Uczestniczono w imprezie
plenerowej z okazji „Dnia
Dziecka”. W trakcje trwania
imprezy przygotowano
miasteczko rokardowe oraz
przeprowadzono konkurs
pod nazwą:
„Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”

Dzieci

Współorganizowano festyn z 04.06.2011r ok.500 osób
okazji „Dnia Dziecka”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego w którym
uczniowie klasy 4 zdawały
egzamin na Kartę
Rowerową. Przeprowadzono
również konkurs na temat
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym

Dzieci i
mieszkańcy

73

„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 11
„Bezpieczna Jelenia Góra”

74

„Koalicja na Rzecz
Międzyszkolny
Współorganizowano festyn z 04.06.2011r ok.500 osób
Bezpieczeństwa” Ośrodek Sportu przy okazji „Dnia Dziecka” oraz
„Bezpieczna Jelenia Góra” ul. Złotniczej
65 rocznicy powstania
Szkoły Podstawowej nr 2.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie
dzieci jeżdżąc na rokardach
poznawali znaki drogowe
oraz zasady bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
Przeprowadzono również
konkurs plastyczny na temat
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym

Szkoła
Podstawowa
nr 11

Straż Miejska,Straż
Pożarna, Policja,
Straż Graniczna
oraz zaproszone
przez organizatora
podmioty

Straż Miejska,
Szkoła
Podstawowa nr 2 Policja, Straż
Pożarna, Straż
Graniczna,
Ratownicy
Medyczni oraz
zaproszone przez
organizatora
podmioty

Dzieci i
mieszkańcy

Współorganizowano festyn z 04.06.2011r ok.200 osób
okazji „Dnia Dziecka”. W
czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci i ich rodziców
przeprowadzono konkursy
sprawnościowe jazdy na
hulajnodze rodzinnej oraz
rokardami w miasteczku
ruchu drogowego

Przedszkole
nr 10

Straż Miejska,
Policja Straż
Pożarna oraz
zaproszone przez
organizatora
podmioty

Dzieci i
mieszkańcy

Ośrodek
„Dąbrówka”

Straż Miejska oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Dzieci i
młodzież

„Koalicja na Rzecz
Góra Szybowcowa w Współorganizowano festyn z 05.06.2011r ok.100 osób
Bezpieczeństwa” Jeżowie Sudeckim
okazji „Dnia Dziecka”.
„Bezpieczna Jelenia Góra”
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie
przeprowadzono dla dzieci i
ich rodziców konkursy
sprawnościowe jazdy
rokardami w miasteczku
ruchu drogowego.

Castorama

Straż Miejska, Straż
Pożarna, Aeroklub
Jeleniogórski oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Dzieci i
mieszkańcy
Powiatu
Jeleniogórskiego

78

„Koalicja na Rzecz
Pasaż Grodzki
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano festyn z 05.06.2011r ok.200 osób
okazji „Dnia Dziecka”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie
dzieci chodząc w
samochodzikach
piankowych poznawali znaki
drogowe. Przeprowadzono
również konkurs plastyczny
na temat „Moje bezpieczne
wakacje”

Pasaż Grodzki

Straż Miejska, firma Dzieci i
animatorska
mieszkańcy
„Vesna”

79

„Koalicja na Rzecz
Plac Parafialny przy
Bezpieczeństwa” ul.. Kiepury
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano festyn z 05.06.2011r ok.200 osób
okazji „Dnia Dziecka”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci i ich rodziców

Rada Parafialna

Straż Miejska, Straż Dzieci i
Pożarna, Straż
mieszkańcy
Graniczna oraz
zaproszone przez
organizatora
podmioty

75

„Koalicja na Rzecz
Przedszkole nr 10
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

76

„Koalicja na Rzecz
Ośrodek „Dąbrówka” Uczestniczono w plenerze
Bezpieczeństwa” malarskim
„Bezpieczna Jelenia Góra”
przeprowadzonym dla
Domów Dziecka z Powiatu
Jeleniogórskiego

77

04.06.2011r 60 osób

przygotowano konkursy
sprawnościowe w
miasteczku ruchu
drogowego jeżdżąc na
hulajnodze rodzinnej oraz
rokardami. Przeprowadzono
również konkurs plastyczny
na temat „Moje bezpieczne
wakacje”
80

„Koalicja na Rzecz
Plac parkingowych
Bezpieczeństwa” przy „Tesco”
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono egzaminy 08.06.2011r 25 osób
na Kartę Motorowerową dla
uczniów szkół
gimnazjalnych. W czasie
egzaminu uczestnicy zdawali
część sprawnościową jazdy
na skuterze oraz udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej

Straż Miejska

Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 2,
Gimnazjum nr 4

Młodzież

81

„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” w Piechowicach
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono egzaminy 09.06.2011r 60 osób
na Kartę Rowerową dla
uczniów szkół klasy IV. W
czasie egzaminu uczestnicy
zdawali część
sprawnościową jazdy na
rowerze w miasteczku ruchu
drogowego oraz udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej

Szkoła
Podstawowa

Straż Miejska

Dzieci

82

Szkoła Podstawowa
„Koalicja na Rzecz
nr 10
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono egzaminy 10.06.2011r ok. 70 osób
na Kartę Rowerową dla
uczniów szkół klasy IV. W
czasie egzaminu uczestnicy
zdawali część
sprawnościową jazdy na
rowerze w miasteczku ruchu
drogowego oraz udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej

Szkoła
Podstawowa

Straż Miejska

Dzieci
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Przedszkole nr 13,19
„Koalicja na Rzecz
Współorganizowano festyn
Bezpieczeństwa”przedszkolny.
„Bezpieczna Jelenia Góra”
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko

Straż Miejska oraz
zaproszone przez
organizatora do
organizacji zadania
podmioty

Dzieci

10.06.2011r ok. 200 osób Przedszkole
nr 13

ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci i ich rodziców
przygotowano konkursy
sprawnościowe w
miasteczku ruchu
drogowego jazdy na
hulajnodze rodzinnej oraz
rokardami.
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„Koalicja na Rzecz
Aeroklub
Bezpieczeństwa” Jeleniogórski
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano festyn z 12.06.2011r ok.300 osób
okazji „Dnia Dziecka”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci i ich rodziców
przygotowano konkursy
sprawnościowe w
miasteczku ruchu
drogowego jazdy na
hulajnodze rodzinnej oraz
rokardami. Przeprowadzono
również konkurs plastyczny
na temat „Moje bezpieczne
wakacje”

Aeroklub
Jeleniogórski

Straż Miejska,
Policja, Straż
Graniczna oraz
zaproszone przez
organizatora
podmioty

Dzieci i
mieszkańcy
Powiatu
Jeleniogórskiego
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„Koalicja na Rzecz
Parafia pw. Matki
Bezpieczeństwa” Bożej Królowej
„Bezpieczna Jelenia Góra” Polski i św.
Franciszka z Asyżu
przy ul. Morcinka

Współorganizowano festyn 12.06.2011r ok.500 osób
parafialny.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci i ich rodziców
przygotowano konkursy
sprawnościowe w
miasteczku ruchu
drogowego jazdy na
hulajnodze rodzinnej oraz
rokardami. Przeprowadzono
również konkurs plastyczny
na temat „Moje bezpieczne
wakacje”

Parafia pw.
Matki Bożej
Królowej Polski
i św. Franciszka
z Asyżu przy
ul. Morcinka

Straż Miejska,
Policja, Straż
Pożarna, Straż
Graniczna oraz
zaproszone przez
organizatora
podmioty

Mieszkańcy
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„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” w Piechowicach
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Zorganizowano imprezę
16.06.2011r ok.50 osób
plenerową pod hasłem „Straż
Miejska dla dzieci-Parafiada
dzieci i młodzieży”. W
czasie imprezy
przygotowano miasteczko

Straż Miejska

Szkoła Podstawowa, Dzieci i
Parafia pw.św.
młodzież
Antoniego

ruchu drogowego w którym
prowadzono szkolenie z
zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz
przeprowadzono gry i
zabawy sprawnościowe dla
dzieci i młodzieży.
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„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 3,10-(osoby
„Bezpieczna Jelenia Góra” nieobecne przy
pierwszym
zdawaniu)

Przeprowadzono egzaminy 17.062011r
na Kartę Rowerową dla
uczniów szkół klasy IV. W
czasie egzaminu uczestnicy
zdawali część
sprawnościową jazdy na
rowerze w miasteczku ruchu
drogowego oraz udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej
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„Koalicja na Rzecz
Przedszkole w
Bezpieczeństwa” Piechowicach
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano festyn
dla dzieci. W czasie festynu
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego w którym
przeprowadzono konkursy
sprawnościowe dla dzieci i
rodziców w jeździe na
hulajnodze i rokardach.

18.06.2011r ok.150 osób
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„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” w Piechowicach
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano festyn
ze Stowarzyszeniem
Piechowice pod hasłem
„Góra Możliwości Miasto
Aktywności”. W czasie
festynu przygotowano
miasteczko rokardowe oraz
przeprowadzono konkurs
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym

18.06.2011r ok. 100 osób Stowarzyszenie
Piechowic
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„Koalicja na Rzecz
Międzyszkolny
Współorganizowano festyn.
Bezpieczeństwa” Ośrodek Sportu przy W czasie imprezy
„Bezpieczna Jelenia Góra” ul. Złotniczej
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci i ich rodziców
przygotowano konkursy
sprawnościowe w

ok.80 osób

19.06.2011r ok.500 osób

Szkoła
Podstawowa
nr 3,10

Straż Miejska

Dzieci

Przedszkole w
Piechowicach

Straż Miejska oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Dzieci i
mieszkańcy

Straż Miejska oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Mieszkańcy

Miejski Ośrodek Straż Miejska, Straż Dzieci i
Pomocy
Pożarna, Policja,
mieszkańcy
Społecznej
Straż Graniczna,
Areszt Śledczy oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania

podmioty

miasteczku ruchu
drogowego jazdy na
hulajnodze rodzinnej oraz
rokardami. Przeprowadzono
również konkurs plastyczny
na temat „Moje bezpieczne
wakacje”
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Ośrodek „Dąbrówka” Przeprowadzono pogadankę
„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa” na temat bezpiecznego
zachowania się w czasie
„Bezpieczna Jelenia Góra”
wakacji. W czasie spotkania
omówiono:
1.Bezpieczeństwo w górach
2.Bezpieczeństwo nad
zbiornikami wodnymi
3.Bezpieczeństwo w czasie
przebywania u osób obcych
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„Koalicja na Rzecz
Parafia pw.św. Jana
Bezpieczeństwa” Chrzciciela
„Bezpieczna Jelenia Góra”

19.06.2011r 20 osób

Straż Miejska

Ośrodek
„Dąbrówka”

Dzieci i
młodzież

Przeprowadzono pogadankę 19.06.2011r 30 osób
na temat bezpiecznego
zachowania się w czasie
wakacji. W czasie spotkania
omówiono:
1.Bezpieczeństwo w górach
2.Bezpieczeństwo nad
zbiornikami wodnymi
3.Bezpieczeństwo w czasie
przebywania u osób obcych

Straż Miejska

Świetlica pw.św.
Józefa
Kalasencjusza

Dzieci i
młodzież

Bezpieczne Wakacje 2011
93

„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Straż Miejska

Przeprowadzono
spotkanie w sprawie
przygotowania i
przeprowadzenia
akcji bezpieczeństwa
„Bezpieczne Wakacje
2011”. Omówiono
założenia działań
prewencyjnych oraz
współpracę z innymi
podmiotami
zajmującymi się
statutowo
bezpieczeństwem.

27.06.11r

10 osób

Straż
Miejska

Straż Miejska,
Policja, Straż
Graniczna,
Straż Pożarna,
Telefonia Dialog

Dzieci i
młodzież
szkolna
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Ośrodek
Dąbrówka

Przeprowadzono
spotkanie z dziećmi i
młodzieżą w ośrodku
„Dąbrówka”.
Na spotkaniu
omówiono
zagadnienia
związane z
bezpiecznym
przygotowaniem się
do wakacji
omawiając:
1. Bezpieczeństwo
nad Wodą:
-Kąpiel pod nadzorem
rodziców, dorosłych,
-W miejscach
strzeżonych,
Górach:
-Chodzenie po
wyznaczonych
szlakach,
-Dbanie o czystość i
bezpieczeństwo

01.07.11r

50 osób

Ośrodek
Dąbrówka

Straż Miejska

Dzieci i
młodzież

Ustalono
prowadzenie
wspólnych działań
wakacyjnych na
rzecz poprawy
bezpieczeństwa w
czasie wakacji w
miarę posiadanych
środków osobowych

swoje i innych
Lesie:
-Zachowanie się w
lesie z uwagi na
zaginięcia, spotkanie
dzikich zwierząt,
dbanie o czystość.
Mieście:
-Oddalanie się z
miejsca wypoczynku,
-Kontakty z
nieznajomymi,
95
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Plac
Ratuszowy

Ośrodek
Prawosławny
przy ulicy
Cieplickiej

Przeprowadzono
festyn prewencyjny
„Bezpieczne
Wakacje”. W czasie
festynu przygotowano
na terenie Placu
Ratuszowego stoiska
prewencyjne Straży
Miejskiej (miasteczko
ruchu drogowego),
Straży Pożarnej
(prowadzono
zagadnienia
związane z
bezpieczeństwem
przeciwpożarowym),
Straży Granicznej
(prowadzono
zagadnienia
związane z
bezpieczeństwem w
strefie granicznej),
Policja (prowadzono
zagadnienia
związane z
bezpieczeństwem w
domu, podwórku,
ulicy).

04.07.11r

Przeprowadzono
spotkanie z dziećmi i
młodzieżą w ośrodku
prawosławnym, która

05.07.11r

150 osób

58 osób

Straż
Miejska

Straż
Miejska

Straż
Graniczna,
Policja, Straż
Pożarna,
Telefonia
Dialog,
Państwowa
Inspekcja Pracy,
JCK, ODK,
PKPS, PCK
Straż Ochrony
Kolei

Ośrodek
Prawosławny,
Straż
Graniczna,
GOPR, PKPS,

Dzieci i
młodzież
przebywająca
na koloniach
oraz nie
uczestnicząca w
zorganizowanych

zajęciach
wakacyjnych

Dzieci i
młodzież

PCK

przyjechała do
Jeleniej Góry na
kolonie.
Na spotkaniu
omówiono
zagadnienia
związane z
bezpiecznym
przygotowaniem się
do wakacji
omawiając:
1. Bezpieczeństwo
nad Wodą:
-Kąpiel pod nadzorem
rodziców, dorosłych,
-W miejscach
strzeżonych,
Górach:
-Chodzenie po
wyznaczonych
szlakach,
-Dbanie o czystość i
bezpieczeństwo
swoje i innych
Lesie:
-Zachowanie się w
lesie z uwagi na
zaginięcia, spotkanie
dzikich zwierząt,
dbanie o czystość.
Mieście:
-Oddalanie się z
miejsca wypoczynku,
-Kontakty z
nieznajomymi,
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Świetlica
Dzieci
Zagrożonych
Środowiskowo
im.
J.Kalasencjusza

przy Parafii
św.Jana
Chrzciciela

Przeprowadzono
spotkanie z dziećmi
w świetlicy
środowiskowej przy
Parafii św. Jana
Chrzciciela.
Na spotkaniu
omówiono
zagadnienia
związane z

05.07.11r

35 osób

Świetlica
Środowiskowa

Straż Miejska

Dzieci i
młodzież

bezpiecznym
przygotowaniem się
do wakacji
omawiając:
1. Bezpieczeństwo
nad Wodą:
-Kąpiel pod nadzorem
rodziców, dorosłych,
-W miejscach
strzeżonych,
Górach:
-Chodzenie po
wyznaczonych
szlakach,
-Dbanie o czystość i
bezpieczeństwo
swoje i innych
Lesie:
-Zachowanie się w
lesie z uwagi na
zaginięcia, spotkanie
dzikich zwierząt,
dbanie o czystość.
Mieście:
-Oddalanie się z
miejsca wypoczynku,
-Kontakty z
nieznajomymi,
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Plac
Piastowski

Przeprowadzono
festyn prewencyjny
„Bezpieczne
Wakacje”.
W czasie festynu
przygotowano na
terenie Placu
Piastowskim stoiska
prewencyjne Straży
Miejskiej (miasteczko
ruchu drogowego),
Straży Pożarnej
(prowadzono
zagadnienia
związane z
bezpieczeństwem

07.07.11r

50 osób

Straż
Miejska

Straż Pożarna,
Straż
Graniczna,
GOPR, Policja,
Telefonia Dialog

Dzieci i
młodzież

przeciwpożarowym),
Straży Granicznej
(prowadzono
zagadnienia
związane z
bezpieczeństwem w
strefie granicznej),
99

„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Osiedlowy
Dom Kultury
przy ulicy
K.Trzcińskiego

Przeprowadzono
spotkanie z dziećmi
które uczestniczą w
zorganizowanych
zajęciach kolonijnych.
Na spotkaniu
omówiono
zagadnienia
związane z
bezpiecznym
przygotowaniem się
do wakacji
omawiając:
1. Bezpieczeństwo
nad Wodą:
-Kąpiel pod nadzorem
rodziców, dorosłych,
-W miejscach
strzeżonych,
Górach:
-Chodzenie po
wyznaczonych
szlakach,
-Dbanie o czystość i
bezpieczeństwo
swoje i innych
Lesie:
-Zachowanie się w
lesie z uwagi na
zaginięcia, spotkanie
dzikich zwierząt,
dbanie o czystość.

08.07.11r

48osób
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Piechowicki
Ośrodek
Kultury

Uczestniczono w
festynie „Kryształowy
Weekend” w czasie

08-09.
07.11r

ok.200 osób

ODK
„Zabobrze”

Piechowicki
Ośrodek
Kultury

Straż Miejska,
Straż
Graniczna,
GOPR, PCK,
PKPS,

Dzieci i
młodzież

Straż Miejska

Dzieci i
młodzież

którego
przeprowadzono
zajęcia prewencyjny
„Bezpieczne
Wakacje”.
W czasie festynu
przygotowano na
terenie Parku w
centrum Piechowic
stoisko prewencyjne
Straży Miejskiej
(miasteczko ruchu
drogowego) oraz
przeprowadzono
konkurs plastyczny
pod hasłem „Moje
Bezpieczne Wakacje”
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Plac
Ratuszowy

Przeprowadzono
festyn prewencyjny
„Bezpieczne
Wakacje”.
W czasie festynu
przygotowano na
terenie Placu
Ratuszowego stoiska
prewencyjne Straży
Miejskiej (miasteczko
ruchu drogowego),
Straży Pożarnej
(prowadzono
zagadnienia
związane z
bezpieczeństwem
przeciwpożarowym),
Straży Granicznej
(prowadzono
zagadnienia
związane z
bezpieczeństwem w
strefie granicznej),

11.07.11r

ok. 150
osób
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”

Jeleniogórskie
Centrum

Przeprowadzono
spotkanie z dziećmi

12..07.11r

47 osób

Straż
Miejska

Straż Miejska,
Straż
Graniczna,
GOPR,
Telefonia Dialog
Kolonia Caritas
z Karpacza

Dzieci i
młodzież

Straż Miejska,
Straż

Dzieci i
młodzież

JCK

103

„Bezpieczne Wakacje”

Kultury przy
ulicy 1 Maja

które uczestniczą w
zajęciach
zorganizowanych
przez JCK
(półkolonie). Na
spotkaniu omówiono
zagadnienia
związane z
bezpiecznym
przygotowaniem się
do wakacji
omawiając:
1. Bezpieczeństwo
nad Wodą:
-Kąpiel pod nadzorem
rodziców, dorosłych,
-W miejscach
strzeżonych,
Górach:
-Chodzenie po
wyznaczonych
szlakach,
-Dbanie o czystość i
bezpieczeństwo
swoje i innych
Lesie:
-Zachowanie się w
lesie z uwagi na
zaginięcia, spotkanie
dzikich zwierząt,
dbanie o czystość.
Mieście:
-Oddalanie się od
miejsca pobytu,
zawieranie
znajomości z
nieznajomymi
osobami, które
poznało się w trakcje
wyjścia z ośrodka
pobytu, przyjmowanie
od osób obcych
propozycji wspólnego
spędzenia czasu

„Koalicja na Rzecz

Plac parkingowy

Przeprowadzono

Graniczna,
GOPR, PCK,
PKPS,

13.07.11r

Ok.100

Tesco

Straż Miejska

Dzieci klientów

Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

przy Tesco

festyn prewencyjny
„Bezpieczne
Wakacje”.
W czasie festynu
przygotowano na
placu parkingowym
miasteczko ruchu
drogowego, w którym
dzieci biorące udział
w imprezie poznawały
znaki drogowe oraz
zapoznały się z
zasadami
bezpieczeństwa
podczas wakacji.
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Zasoby leśne w
Górzyńcu

Przeprowadzono
akcję prewencyjną
pod hasłem „Zgubek”.
dla dzieci
przedszkolnych.
W czasie akcji
przeprowadzono
pogadankę na temat
bezpieczeństwa w
lesie, morzem. Celem
pogadanki było
uświadomienie
dzieciom jak należy
zachować się w w/w
miejscach oraz jakie
są zasady przy
oddaleniu się od
opiekunów. W trakcje
spotkania dzieciom
postawione zadanie
wybudowanie szałasu
na wypadek
zaginięcia w lesie.

15.07.11r

50 osób

105

„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Przygotowano i
przeprowadzono
festyn dla dzieci
uczestniczących w
zorganizowanych

18.07.11r

Ok.60 osób

Osiedlowy
Dom Kultury
przy ulicy
K.Trzcińskiego

PCK.TPD

Tesco

Straż
Miejska

Straż
Graniczna,
Policja
PCK,TPD,PKPS
,Przedszkole nr
2

Dzieci

Straż
Miejska

Straż
Graniczna,
GOPR, ODK,
PCK, PKPS,

Dzieci

osób

zajęciach kolonijnych
W czasie festynu
przygotowano
miasteczko ruchu
drogowego, w którym
dzieci biorące udział
w imprezie poznawały
znaki drogowe oraz
zapoznały się z
zasadami
bezpieczeństwa
podczas wakacji.
Jednocześnie dzieci i
młodzież
uczestniczyła w
zajęciach udzielania
pierwszej pomocy i
zasadach
zachowania się w
górach
przygotowanego
przez służbę
Karkonoską GOPR
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Plac Ratuszowy

Przeprowadzono
spotkanie z dziećmi i
młodzieżą, która
przyjechała na
kolonie z
województwa
Lubuskiego. Na
spotkaniu omówiono
zagadnienia
związane z
bezpiecznym
zachowaniem się w
obcym mieście i
terenie omawiając:
1. Bezpieczeństwo
nad Wodą:
-Kąpiel pod nadzorem
rodziców, dorosłych,
-W miejscach
strzeżonych,
Górach:

19.07.11r

58 osób

Straż Miejska

Straż
Graniczna,
GOPR, PCK,
PKPS

Dzieci i
młodzież

-Chodzenie po
wyznaczonych
szlakach,
-Dbanie o czystość i
bezpieczeństwo
swoje i innych
Lesie:
-Zachowanie się w
lesie z uwagi na
zaginięcia, spotkanie
dzikich zwierząt,
dbanie o czystość.
Mieście:
-Oddalanie się od
miejsca pobytu,
zawieranie
znajomości z
nieznajomymi
osobami, które
poznało się w trakcje
wyjścia z ośrodka
pobytu, przyjmowanie
od osób obcych
propozycji wspólnego
spędzenia czasu
Straż Miejska
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Plac
Piastowski
w Jeleniej
Górze-Cieplice

Przeprowadzono
festyn prewencyjny z
dziećmi z przedszkola
Zaczarowany Parasol
i młodzieżą, która
przyjechała do
ośrodka
Prawosławnego na
kolonie.
W czasie festynu
przygotowano
miasteczko ruchu
drogowego, w którym
dzieci biorące udział
w imprezie poznawały
znaki drogowe oraz
zapoznały się z
zasadami
bezpieczeństwa

20.07.11r

Ok.60 osób

Straż
Graniczna,
GOPR, PCK,
PKPS,
Uzdrowisko

Dzieci i
młodzież

podczas wakacji.
Jednocześnie dzieci i
młodzież
uczestniczyła w
zajęciach udzielania
pierwszej pomocy i
zasadach
zachowania się w
górach
przygotowanego
przez służbę
Karkonoską GOPR
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Osnowa
Karkonoskiego
Parku
Narodowego

Plac Ratuszowy

Przeprowadzono
akcję prewencyjną
pod hasłem „Zgubek”.
W czasie akcji
przeprowadzono
pogadankę na temat
bezpieczeństwa w
lesie. Celem
pogadanki było
uświadomienie
uczestnikom imprezy
jak należy zachować
się w lesie oraz jakie
są zasady przy
oddaleniu się od
opiekunów. W trakcje
spotkania dzieciom
postawione zadanie
wybudowanie szałasu
na wypadek
zaginięcia w lesie.

23.07.11r

45 osób

Przeprowadzono
festyn prewencyjny
„Bezpieczne
Wakacje”.
W czasie festynu
przygotowano na
terenie Placu
Ratuszowego stoiska
prewencyjne Straży
Miejskiej (miasteczko
ruchu drogowego),

25.07.11r

Ok.100
osób

Straż Miejska

Straż Miejska

Straż
Graniczna,
GOPR, PCK,
PKPS, Ośrodek
Prawosławny

Dzieci i
młodzież

Straż
Graniczna,
GOPR, PCK,
PKPS, Ośrodek
Prawosławny

Dzieci i
młodzież

Straży Pożarnej
(prowadzono
zagadnienia
związane z
bezpieczeństwem
przeciwpożarowym),
Straży Granicznej
(prowadzono
zagadnienia
związane z
bezpieczeństwem w
strefie granicznej)
110

„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Plac
Piastowski

Przeprowadzono
spotkanie z dziećmi
Polskiego
pochodzenia z
Białorusi, które
przyjechały na
kolonie do Szklarskiej
Poręby w czasie
którego
przygotowano i
przeprowadzono
pogadankę na temat
bezpieczeństwa w
obcym mieście.
Celem pogadanki
było uświadomienie
uczestnikom
spotkania jak należy
zachować się oraz
jakie są zasady przy
oddaleniu się od
opiekunów również
przeprowadzono
szkolenie z
Udzielania pierwszej
pomocy
przedmedycznej

26.07.11r

45 osób

Straż
Miejska

Straż
Graniczna,
GOPR, PCK,
PKPS, PKS
Ośrodek
Wypoczynkowy
„Magdalena” w
Szklarskiej
Porębie

Dzieci i
młodzież
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Plac Ratuszowy

Przeprowadzono
festyn prewencyjny
„Bezpieczne
Wakacje.
W czasie festynu
przygotowano na
terenie Placu
Ratuszowego
miasteczko ruchu
drogowego, w którym
dzieci biorące udział
w imprezie poznawały
znaki drogowe oraz
zapoznały się z
zasadami
bezpieczeństwa
podczas wakacji. W
festynie uczestniczyły
dzieci polskiego
pochodzenia z
Białorusi

27.07.11r

140 osób

Straż Miejska

Straż Pożarna,
Policja, Straż
Graniczna,
GOPR, PCK,
PKPS

Dzieci
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Hotel LAS w
Piechowicach

Przeprowadzono
festyn prewencyjny
„Bezpieczne Wakacje
dla dzieci z Domów
Dziecka które
przyjechały na
wypoczynek do
Hotelu Las.
W czasie festynu
przygotowano na
terenie Hotelu LAS
miasteczko ruchu
drogowego, w którym
dzieci biorące udział
w imprezie poznawały
znaki drogowe oraz
zapoznały się z
zasadami
bezpieczeństwa
podczas wakacji.

28.07.11r

Ok.100osób

Straż
Miejska,

WORD, Grupa
Ratownictwa
Medycznego,
Straż
Graniczna,
PCK, PKPS

Dzieci i
młodzież
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

„Plac
parkingowy
„Tesco”

Przeprowadzono
festyn prewencyjny
„Bezpieczne
Wakacje”.
W czasie festynu
przygotowano na
terenie Tesco –(plac
parkingowy)
sprawnościowe
miasteczko ruchu
drogowego, w którym
młodzież biorąca
udział w imprezie
poznawała znaki
drogowe oraz
udoskonalała swoje
umiejętności w
jeździe na skuterze

01.08.11r

25 osób

Straż
Miejska

WORD

Młodzież
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Plac
Ratuszowy

Przeprowadzono
festyn prewencyjny
„Bezpieczne
Wakacje.
W czasie festynu
przygotowano na
terenie Placu
Ratuszowego
miasteczko ruchu
drogowego, w którym
dzieci biorące udział
w imprezie poznawały
znaki drogowe oraz
zapoznały się z
zasadami
bezpieczeństwa
podczas wakacji.

02.08.11r

Ok.70 osób

Straż
Miejska,

Straż
Graniczna,
GOPR, PCK,
PKPS ,WORD

Dzieci i
młodzież
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Przeprowadzono
festyn prewencyjny
„Bezpieczne
Wakacje”. Dla dzieci i
mieszkańców Cieplic.
W czasie festynu
przygotowano w
Placu Piastowskim
miasteczko ruchu

04.08.09r

Ok.100
osób

Straż
Miejska,
Straż
Pożarna

Straż
Graniczna, DSE
Draexlmaier,
Dr. Schneider,
Renault,
„Azart Sat”
WORD

Dzieci nie
uczęszczające
na
zorganizowane
zajęcia
wakacyjne

Plac
Piastowski

drogowego, w którym
dzieci biorące udział
w imprezie poznawały
znaki drogowe oraz
zapoznały się z
zasadami
bezpieczeństwa
podczas wakacji.
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne Wakacje”

Osiedlowy
Dom Kultury
„Zabobrze” ul.
K.Trzcińskiego

Przeprowadzono
festyn prewencyjny
„Bezpieczne
Wakacje” dla
mieszkańców Jeleniej
Góry z okazji
jubileuszu 20 lecia
Straży Miejskiej.

28.08.11r

Ok.300
osób

Straż
Miejska

Osiedlowy Dom
Kultury, Straż
Graniczna,
Policja,
PCK,PKPS
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„Koalicja na Rzecz
Plac Piastowski
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano festyn z 03.09.2011r ok. 500 osób Powiatowy
okazji warsztatów
Zarząd
pszczelarskich oraz
Pszczelarski
przywitania rozpoczęcia
roku szkolnego.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci przygotowano
konkursy sprawnościowe w
miasteczku ruchu
drogowego jazdy na
hulajnodze oraz rokardami.
Przeprowadzono również
konkurs plastyczny na temat
„Jak spędziłem bezpiecznie
wakacje”

118

„Koalicja na Rzecz
Boisko sportowe w
Bezpieczeństwa” Piechowicach
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano festyn
pod hasłem „Święto
pieczonego ziemniaka”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci i ich rodziców

03.09.2011r ok.100 osób

Urząd Miasta

Mieszkańcy

Straż Miejska,
Świetlica pw.św.
Józefa
Kalasencjusza,
Areszt Śledczy,
Policja, Straż
Pożarna, Straż
Graniczna oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Dzieci i
mieszkańcy

Straż Miejska oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Mieszkańcy

przygotowano konkursy
sprawnościowe w
miasteczku ruchu
drogowego jazdy na
hulajnodze rodzinnej oraz
rokardami.

Rada Parafialna
Parafii pw.św.
Piotra i Pawła

Straż Miejska,
Policja, Straż
Pożarna oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Mieszkańcy

Współorganizowano festyn z 04.09.2011r ok.300 osób
okazji warsztatów
pszczelarskich oraz
przywitania rozpoczęcia
roku szkolnego.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci przygotowano
konkursy sprawnościowe w
miasteczku ruchu
drogowego jazdy na
hulajnodze oraz rokardami.
Przeprowadzono również
konkurs plastyczny na temat
„Jak spędziłem bezpiecznie
wakacje”

Powiatowy
Zarząd
Pszczelarski

Straż Miejska,
Świetlica pw.św.
Józefa
Kalasencjusza,
Areszt Śledczy,
Policja, Straż
Pożarna, Straż
Graniczna oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Mieszkańcy

Przeprowadzono pogadanki
z uczniami klas 1 na temat
bezpieczeństwa w szkole
omawiając:
1.Wymuszenia pieniędzy

Szkoły
Podstawowe nr
2,7,10,13

Straż Miejska

Dzieci
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Parafia pw.św. Piotra
„Koalicja na Rzecz
Współorganizowano festyn
i Pawła
Bezpieczeństwa” parafialny..
„Bezpieczna Jelenia Góra”
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci i ich rodziców
przygotowano konkursy
sprawnościowe w
miasteczku ruchu
drogowego jazdy na
hulajnodze rodzinnej oraz
rokardami.
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„Koalicja na Rzecz
Plac Piastowski
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”
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„Koalicja na Rzecz
Szkoły Podstawowe
Bezpieczeństwa” nr 2,7,10,13
„Bezpieczna Jelenia Góra”

03.09.2011r ok.300 osób

07-08.09.
2011r

ok.200 osób

przez uczniów starszych klas
2.Zachowanie się na
korytarzu w czasie przerw
3.Samodzielne wychodzenie
ze szkoły
4.Kontakt z osobami obcymi
122

„Koalicja na Rzecz
Osiedle Michałowice Współorganizowano festyn.
Bezpieczeństwa” W czasie imprezy
„Bezpieczna Jelenia Góra”
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci przygotowano
konkursy sprawnościowe w
miasteczku ruchu
drogowego jazdy na
hulajnodze oraz rokardami.

10.09.2011r ok.100 osób

Rada osiedla
Michałowice

Straż Miejska oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Mieszkańcy
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„Koalicja na Rzecz
Plac w Sobieszowie
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano festyn.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci przygotowano
konkursy sprawnościowe w
miasteczku ruchu
drogowego jazdy na
hulajnodze oraz rokardami.

10.09.2011r ok.500 osób

Stowarzyszenie
Miłośników
Sobieszowa

Straż Miejska,
Policji,Straż
Pożarna oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Mieszkańcy
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Plac Caritass w
„Koalicja na Rzecz
Piechowicach
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano festyn 11.09.2011r ok. 500 osób Rada Parafialna
pod hasłem „Dożynki 2011”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci i ich rodziców
przygotowano konkursy
sprawnościowe w
miasteczku ruchu
drogowego jazdy na
hulajnodze oraz rokardami.
Przeprowadzono również
konkurs plastyczny na temat
„Jak spędziłem bezpiecznie
wakacje”

Mieszkańcy
Straż Miejska,
Policja, Karkonoski
Park Narodowy,
Straż Pożarna oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty
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„Koalicja na Rzecz
Liceum
Bezpieczeństwa” Ogólnokształcące
„Bezpieczna Jelenia Góra” nr 1

Przeprowadzono pogadanki
z klasami licealnymi na
których omówiono temat
„Zanim Spróbujesz”. W

Straż Miejska,
Zespół Poradni
Psychologicznych,
Straż Graniczna

15.09.2011r ok.200 osób

LO nr 1

Młodzież

czasie spotkań omówiono:
1.Przeciwdziałanie
uzależnieniom
2.Przeciwdziałanie
nieprzystosowaniu
społecznemu
3.Przeciwdziałanie
zaburzeniom emocjonalnym
4.Przeciwdziałanie agresji
międzyludzkiej
126

„Koalicja na Rzecz
Zespół Szkół
Bezpieczeństwa” Ekonomiczno –
„Bezpieczna Jelenia Góra” Turystycznych

Uczestniczono w konferencji 16.09.2011r ok. 150 osób Zespół Szkół
na temat uzależnień od
Ekonomiczno –
artykułów tytoniowych. W
Turystycznych
czasie spotkania omówiono
zagadnienia zagrożeń jakie
są przy paleniu papierosów

Straż Miejska,
Powiatowa Stacja
Sanitarno
Epidemiologiczna,
Klub Kombatantów

Młodzież
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„Koalicja na Rzecz
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w konferencji 21.09.2011r ok.40 osób
w sprawie realizacji projektu
systemowego pod hasłem
„Postaw na Siebie”. W
czasie konferencji
omówiono zagadnienia
związane z pracą na rzecz
osób niepełnosprawnych
oraz zagrożeń jakim jest
wykluczenie społeczne tych
osób. Omówiono założenia
programowe i zawiązano
komitet organizacyjny do
realizacji zadania
programowego jakim jest
festyn na rzecz osób
niepełnosprawnych.

MOPS

Straż Miejska oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Osoby
niepełnosprawne
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„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 3
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono prelekcje w 22.09.2011r ok.45 osób
klasie „0” na których
omówiono:
1. Bezpieczeństwo na ulicy
2. Zapoznano uczniów z
prawidłowym
dostosowaniem roweru do
poruszania się po drogach

Straż Miejska

Szkoła Podstawowa Dzieci
nr 3

publicznych
3. Umiejętność interpretacji
znaków drogowych
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„Koalicja na Rzecz
Orient Express
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

22.09.2011r ok.50 osób
Uczestniczono w
podsumowaniu realizacji
zadania pod hasłem
„Międzynarodowe Warsztaty
Pszczelarskie”. W czasie
spotkania Straż Miejska
dostała wyróżnienie za
wkład na realizację
dwudniowego
przedsięwzięcia.

Powiatowy
Związek
Pszczelarski

Straż Miejska oraz
zaproszeni przez
organizatora goście

Mieszkańcy
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„Koalicja na Rzecz
Plac parkingowy
Bezpieczeństwa” przy Tesco
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano festyn 24.09.2011r ok.200 osób
pod hasłem „Bezpieczny
powrót do szkoły”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci i ich rodziców
przygotowano konkursy
sprawnościowe w
miasteczku ruchu
drogowego jazdy na
hulajnodze oraz rokardami.
Przeprowadzono również
konkurs plastyczny na temat
„Jak spędziłem bezpiecznie
wakacje”

Tesco

Straż Miejska, Straż Dzieci i
Pożarna, Policja,
mieszkańcy
firma animatorska
„Vesna” oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty
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Szkoła Podstawowa
„Koalicja na Rzecz
nr 13
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono prelekcje z 26.09.2011r ok.100 osób
uczniami klas 1-3. Na
spotkaniach omówiono
zagadnienia związane z
bezpieczeństwem na terenie
szkoły jak i poza szkołą

Szkoła
Podstawowa
nr 13

Straż Miejska

Dzieci
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Szkoła Podstawowa
„Koalicja na Rzecz
nr 3
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono spotkania z 27.09.2011r ok.70 osób
uczniami klas O. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia z
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego gdzie
dzieci zdawały na „Mini

Szkoła
Straż Miejska
Podstawowa nr 3

Dzieci

kartę rowerową”.
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„Koalicja na Rzecz
Miejskie Przedszkole Przeprowadzono spotkanie z 27.09.2011r 30 osób
Bezpieczeństwa” nr 27
grupą O. W czasie
„Bezpieczna Jelenia Góra”
przeprowadzono zajęcia w
terenie na przejściach dla
pieszych z wykorzystaniem
sygnalizacji świetlnej i bez.

Miejskie
Przedszkole
nr 27

Straż Miejska

Dzieci
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„Koalicja na Rzecz
Niepubliczne
Bezpieczeństwa” Przedszkole
„Bezpieczna Jelenia Góra” „Kacperek”

Przeprowadzono spotkania z 27.09.2011r 25 osób
uczniami klas O. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia z
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym

Niepubliczne
Przedszkole
„Kacperek”

Straż Miejska

Dzieci
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„Koalicja na Rzecz
Plac w Piastowie
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Współorganizowano festyn 01.10.2011r ok.200 osób
pod hasłem „Dzień Knedlika
i Kartofelka”.
W czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego, gdzie dla
dzieci i ich rodziców
przygotowano konkursy
sprawnościowe w
miasteczku ruchu
drogowego jazdy na
hulajnodze oraz rokardami.
Przeprowadzono również
konkurs plastyczny na temat
„Jak spędziłem bezpiecznie
wakacje”

Rada Osiedla
Piastów.

Straż Miejska oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Mieszkańcy
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Przedszkole w
„Koalicja na Rzecz
Piechowicach
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

01.10.2011r ok.100 osób
Przeprowadzono imprezę
plenerową pod hasłem
„Zgubek”. W czasie której
uczestnicy szkolili się jak
bezpiecznie przetrwać w
lesie na wypadek zagubienia
się.

Przedszkole nr 2 Straż Miejska,
Policja, Straż
Graniczna

Dzieci
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Przedszkole nr 1 w
„Koalicja na Rzecz
Piechowicach
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono prelekcje
na którym omówiono
zagadnienia:
1.Bezpieczeństwo podczas
zabaw w przedszkolu
2.Zachowanie się podczas

Straż Miejska

Dzieci

05.10.2011r 30 osób

Przedszkole nr 1

spotkania z nieznajomym
psem
3.Bezpieczne zachowanie się
na spacerze
138

Międzyszkolny
Zorganizowano „Olimpiadę
„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa” Ośrodek Sportu przy Bezpieczeństwa Malucha”.
„Bezpieczna Jelenia Góra” ul. Złotniczej
W czasie trwania imprezy
przygotowano i
przeprowadzono gry i
zabawy dla dzieci
przedszkolnych związanych
zadaniami dotyczącymi
bezpieczeństwa.

08.10.2011r ok.300 osób

Straż Miejska

Straż Pożarna,
Policja, Straż
Graniczna oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Dzieci
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„Koalicja na Rzecz
Przedszkole w
Bezpieczeństwa” Piechowicach
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono akcję
12.10.2011r ok.100 osób
prewencyjną „Zgubek”.
Celem akcji było
przygotowanie dzieci na
wypadek zaginięcia w lesie.
W imprezie uczestniczyli
dzieci i ich rodzice którzy
wspólnie uczyli się zasad jak
przetrwać zaginięcie w lesie.

Straż Miejska

Przedszkole nr 1

Dzieci
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Starostwo Powiatowe Uczestniczono w konferencji 14.10.2011r ok. 40 osób
„Koalicja na Rzecz
na temat przygotowania do
Bezpieczeństwa” zimy w mieście Jelenia Góra
„Bezpieczna Jelenia Góra”
oraz Powiecie
Jeleniogórskim pod
względem zabezpieczenia
miejsc dla osób bezdomnych
w Schronisku Brata Alberta.
W czasie konferencji
omówiono zadania jakie są
postawione przed służbami
porządkowymi dotyczącymi
współpracy
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Gimnazjum nr 2
„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w festynie
ekologicznym pod nazwą
„Jest w nas zrównoważony
las” . W czasie imprezy
przeprowadzono prelekcję

Schronisko Brata Straż Miejska oraz
zaproszone przez
Alberta
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Mieszkańcy
Powiatu
Jeleniogórskiego

17.10.2011r ok. 150 osób Gimnazjum nr 2 Straż Miejska,
Młodzież i
Karkonoski Park
mieszkańcy
Narodowy, Związek
Gmin Karkonoskich
oraz zaproszone

na temat bezpieczeństwa w
lesie

przez organizatora
do realizacji zadania
podmioty
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„Koalicja na Rzecz
Przedszkole nr 1 w
Bezpieczeństwa” Piechowicach
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono spotkanie z 18.10.2011r ok.60 osób
dziećmi na którym
omówiono zagadnienia
związane z bezpieczeństwem
drogowym oraz zapoznano
dzieci ze znakami
drogowymi. W czasie
spotkania przygotowano
miasteczko ruchu
drogowego w którym dzieci
zdobywali „Mini Kartę
rowerową Przedszkolaka”

Straż Miejska

Przedszkole nr 1

Dzieci
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„Koalicja na Rzecz
Straż Miejska
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono spotkanie
18.10.2011r 15 osób
w sprawie realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą
„Profilaktyka z Pasją”. W
czasie spotkań omówiono
założenia dotyczące spotkań
w szkołach na których będą
omawiane tematy:
1.Stop alkoholizmowi
2.Stop narkomanii
3.Stop przemocy

Straż Miejska

Straż Graniczna,
Powiatowa Stacja
Sanitarno –
Epidemiologiczna,
Monar

Dzieci i
młodzież
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„Koalicja na Rzecz
Zespół Szkół
Bezpieczeństwa” Ekonomiczno –
„Bezpieczna Jelenia Góra” Turystycznych

Uczestniczono w konferencji 24.10.2011r ok.200 osób
pod hasłem „Nie pal”. W
spotkaniu uczestniczyli
uczniowie klas pierwszych.

Zespół Szkół
Ekonomiczno –
Turystycznych

Straż Miejska,
Powiatowa Stacja
Sanitarno
Epidemiologiczna,
Związek
Kombatantów

Młodzież
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„Koalicja na Rzecz
Międzyszkolny
Uczestniczono w realizacji
Bezpieczeństwa” Ośrodek Sportu przy projektu Miejski Ośrodek
„Bezpieczna Jelenia Góra” ul. Złotniczej
Pomocy Społecznej. W
czasie imprezy
przygotowano miasteczko
ruchu drogowego w którym
uczestnicy festynu jeździli
na rokardach.

29.10.2011r ok. 500 osób MOPS

Straż Miejska,
Policja, Straż
Pożarna, Straż
Graniczna oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Mieszkańcy
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„Koalicja na Rzecz

04.11.2011r 10 osób

Straż Miejska,

Dzieci i

Polski Czerwony

Uczestniczono w spotkaniu

PCK

Gimnazjum nr 1,2,3, młodzież
Zespół Szkół
licealnych i
zawodowych nr 2,
Zespół Szkół
Ekonomiczno –
Turystycznych

Bezpieczeństwa” Krzyż
„Bezpieczna Jelenia Góra”

w sprawie przygotowania i
przeprowadzenia akcji
charytatywnej pod nazwą
„Zostań z Nami Św.
Mikołajem
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Szkoła Podstawowa
„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa” nr 10
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w konkursie
prewencyjnym pod nazwą
„Uczę się bezpiecznie żyć”.
W czasie imprezy
przygotowano i
przeprowadzono gry i
zabawy związane z
zagadnieniami
bezpieczeństwa

7.11.2011r
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Urząd Miasta w
„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa” Piechowicach
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w
podsumowaniu konkursu
plastycznego pod nazwą
„Bądź Sobą Nie Pij
Alkoholu”. W czasie
spotkania Straż Miejska
przekazała nagrody
zakupione ze środków
Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

08.11.2011r 15 osób
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„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 2
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono prelekcje
09.11.2011r ok. 150 osób Szkoła
Straż Miejska
na temat „Bezpieczeństwo w
Podstawowa nr 2
czasie zimy”. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia związane z
bezpieczeństwem w szkole
oraz poza nią.

Dzieci
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„Koalicja na Rzecz
Urząd Miasta
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono
09.11.2011r 20 osób
podsumowanie konkursu
plastycznego pod nazwą
„Bądź Sobą Nie Pij
Alkoholu”. W czasie
spotkania Prezydent Jeleniej
Góry wręczył 12 laureatom
nagrody

Straż Miejska

Dzieci
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„Koalicja na Rzecz

Uczestniczono w konferencji 10.11.2011r Ok 150 osób Duszpasterze

Straż Miejska oraz

Mieszkańcy

Liceum

ok.60 osób

Szkoła
Podstawowa nr
10

Straż Miejska Straż
Pożarna, Policja,

Urząd Miasta

Straż Miejska,
Dzieci
Szkoła Podstawowa

Prezydent
Miasta Jeleniej
Góry, Miejska
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Dzieci

Bezpieczeństwa” Ogólnokształcące
„Bezpieczna Jelenia Góra” nr 1

pod nazwą „Harcerstwo
Szkołą Patriotyzmu”

Parafii
pw.św.Erazma i
Pankracego

zaproszone przez
organizatora na
konferencję
podmioty
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Straż Miejska
„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono spotkanie
w sprawie przygotowania i
przeprowadzenia akcji
charytatywnej pod nazwą
„Zostań z Nami Św.
Mikołajem”

Straż Miejska

Dzieci
Jeleniogórskie
Zakłady Optyczne,
DWS Dreaxmaier,
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci,
Polski Komitet
Pomocy Społecznej,
Polski Czerwony
Krzyż,
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„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 2
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono prelekcje
15.11.2011r 150 osób
na temat „Bezpieczeństwo w
czasie zimy”. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia związane z
bezpieczeństwem w szkole
oraz poza nią.

Straż Miejska

Szkoła Podstawowa Dzieci
nr 2
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„Koalicja na Rzecz
Szkoła Podstawowa
Bezpieczeństwa” nr 2,7
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Przeprowadzono prelekcje
17.11.2011r ok.200 osób
na temat „Bezpieczeństwo w
czasie zimy”. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia związane z
bezpieczeństwem w szkole
oraz poza nią.

Straż Miejska

Szkoła Podstawowa Dzieci
nr 2,7
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„Koalicja na Rzecz
Urząd Miasta
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w spotkaniu 17.11.2011r 5 0sób
w sprawie przystąpienia i
realizacji programu unijnego
pod nazwą „Razem
Bezpieczniej”. W czasie
spotkania omówiono
założenia realizacji zadania
jakimi są:
1.Przeprowadzenie akcji
charytatywnej „Zostań z
Nami Św. Mikołajem” oraz
zorganizowanie na terenie
Placu Ratuszowego imprezy
Mikołajkowej,
2.Przeprowadzenie

Urząd Miasta

Straż Miejska

14.11.2011r 10 osób

Dzieci i
mieszkańcy

konferencji na temat
monitoringu wizyjnego oraz
szkolenia strażników
miejskich
3.Przeprowadzenie imprezy
plenerowej pod nazwą
„Dzień Dziecka w Szkole
Podstawowej nr 11 oraz
imprezy prewencyjnej
„Międzynarodowa
Olimpiada Bezpieczeństwa
Malucha”
4.Wyjazd strażników
miejskich do republiki
czeskiej miasta Jilemnice
celem spotkania w ramach
konferencji z
funkcjonariuszami Miejskiej
Policji oraz
przeprowadzeniem
wspólnych działań
prewencyjnych na terenie
miasta Jilemnice
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Szkoła Podstawowa
„Koalicja na Rzecz
nr 2,3,5
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

18.11.2011r ok.200 osób
Przeprowadzono prelekcje
na temat „Bezpieczeństwo w
czasie zimy”. W czasie
spotkania omówiono
zagadnienia związane z
bezpieczeństwem w szkole
oraz poza nią.

Straż Miejska

Szkoły Podstawowe Dzieci
nr 2,3,5
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„Koalicja na Rzecz
Zespół Szkół
Bezpieczeństwa” Licealnych i
„Bezpieczna Jelenia Góra” Technicznych w
Piechowicach

Uczestniczono w ślubowaniu 18.11.2011r ok.200 osób
klas pierwszych policyjnych.

Zespół Szkół
Technicznych i
Licealnych

Straż Miejska,
Policja, Straż
Pożarna oraz
zaproszeni przez
organizatora goście

Młodzież
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„Koalicja na Rzecz
Tesco, Intermarche,
Bezpieczeństwa” Społem
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Organizacja wolontariatu w
ramach akcji charytatywnej
„Zostań z Nami Św.
Mikołajem

Gimnazjum nr
22.11-23.12. ok. 300 osób Straż Miejska,
Polski Czerwony 1,2,3,4, Zespół
2011r
Szkół Licealnych i
Krzyż
Zawodowych nr 2,
Tesco, Intermarche

Dzieci i
młodzież
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„Koalicja na Rzecz
Orient Express
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w konferencji 03.12.2011r ok. 100 osób
pod nazwą:
„Niepełnosprawny dziś i
jutro – Sukces w naszych

Jeleniogórskie
Straż Miejska oraz
forum Organizacji zaproszeni przez
Osób
organizatora goście
Niepełnosprawnyc

Osoby
Niepełnosprawne

h, Państwowa
Społeczna Rada
d/s Osób
Niepełnosprawnyc
h

rękach”. Konferencja była
zorganizowana w ramach
obchodów
Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych i
Międzynarodowego Dnia
Wolontariatu. W czasie
konferencji omówiono
tematy:
1.Osoby niepełnosprawne na
rynku pracy,
2.Diagnostyka
funkcjonowania dla potrzeb
fizjoterapii
3.SOS złożone problemy,
proste rozwiązania
„Koalicja na Rzecz
Orient Express
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w konferencji 07.12.2011
dotyczącej bezpieczeństwa
w pubach i klubach nocnych
w naszym mieście. Na
spotkaniu omawiano
problemy ze skutecznym
zapobieganiem aktom
przemocy, zasad panujących
w lokalach i ich ochrona,
oczekiwania wobec organów
ścigania co do zapewnienia
bezpieczeństwa na terenie
otaczającym lokal,
współpraca z władzami
miasta i stróżami prawa,
oczekiwania uczestników
imprez odnośnie
organizatorów i ochroniarzy
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„Koalicja na Rzecz
Komenda Miejska
Bezpieczeństwa” Policji
„Bezpieczna Jelenia Góra”

Uczestniczono w szkoleniu z 12.12.2011r ok.100 osób
zakresu wykonywania przez
Strażników Straży Miejskich
niektórych czynności

Komenda
Wojewódzka
Policji we
Wrocławiu

Straż Miejska oraz
zaproszone przez
organizatora do
realizacji zadania
podmioty

Strażnicy
Miejscy i
Policjanci
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„Koalicja na Rzecz
Bezpieczeństwa” -

Przygotowano i
przeprowadzono spotkanie

Urząd Miasta

Straz Miejska,
Policja, Straż

Dzieci
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Plac Ratuszowy

ok.20 osób

16.12.2011r ok.500 osób

Orient Express

Urząd Miasta, Straż Mieszkańcy
Jeleniej Góry
Miejska oraz
zaproszeni przez
organizatora
dorealizacji zadania
goście
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„Bezpieczna Jelenia Góra”

ze Św. Mikołajem dzieci ze
Szkół Podstawowych i które
przybyły na imprezę. W
czasie spotkania zostały
wręczone dla wszystkich
dzieci które przybyły na Plac
Ratuszowy paczki
świąteczne . W trakcje
imprezy odbyły się występy
artystyczne oraz katering dla
uczestników imprezy

„Koalicja na Rzecz
Hotel Mercury
Bezpieczeństwa” „Bezpieczna Jelenia Góra”

Przygotowano i
przeprowadzono spotkanie
wigilijno noworoczne. W
trakcje spotkania wręczono
wyróżnienia dla firm i osób
zaangażowanych w
realizację zadania „Zostań z
Nami Św. Mikołajem”.
Uroczystość uświetnił
koncert zespołu „Harfa”
oraz zespół smyczkowy z
Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im.
Janiny Garści z Jeleniej
Góry Cieplice

Pożarna, Straż
Graniczna,
Hurtownia SIM,
Wolontariusze z
Liceum
Ogólnokształcącego
nr 1, Grupa
Ratownictwa
Medycznego
„Dekra”
19.12.2011r ok.100 osób

Straż Miejska

Hotel Mercure oraz
zaproszeni przez
organizatora goście

Dzieci.

