
 

 

Projekt pn. „Bezpieczeństwo – Edukacja, Integracja i Zabawa” złożony w dniu 13.09.2011 r. w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nysa. 

 

Lider Projektu – Miasto Jelenia Góra 

Partner Projektu – Miasto Jilemnice. 

 

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa na obszarze pogranicza poprzez: 

1 .Organizację dwóch wspólnych polsko-czeskich imprez (w grudniu 2011 r. pn. Zostań z nami Św. Mikołajem 

oraz w czerwcu 2012 r. pn. Olimpiada Razem Bezpiecznie dot. podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz roli 

wolontariatu w zakresie poprawy życia i bezpieczeństwa z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu w roku 

2011. 

 

2. Wspólną polsko - czeską konferencję dot. poprawy bezpieczeństwa transgranicznego wraz z warsztatami 

roboczymi dot. obsługi monitoringu wizyjnego miast z polskimi i czeskim prelegentami, 

 

3. Wizytę studyjną w Jilemnicach dla strażników miejskich z Jeleniej Góry - uczestników konferencji dot. 

poprawy bezpieczeństwa połączoną ze szkoleniem dla czeskich dzieci przez Strażników Miejskich z Jeleniej 

Góry. 

 

 

Całkowita wartość projektu 26 277,00 Euro 

85 % dofinansowania ze środków EFRR = 22 335,45 Euro 

10% Budżet Państwa = 2 627,70 Euro 

5 % wkład własny .= 1 313,85 Euro 

Termin realizacji : grudzień 2011 – wrzesień 2012 

 

 

Kronika projektu: 

• Wizyta studyjna strażników miejskich z Jeleniej Góry w Czechach w ramach projektu pn. 

„Bezpieczeństwo- Edukacja, Integracja i Zabawa”. 

Dnia 14 września 2012 r. strażnicy miejscy z Jeleniej Góry pojechali do Czech, by wspólnie z czeskimi 

strażnikami, strażakami i innymi służbami mundurowymi poprowadzić szkolenie dla czeskich dzieci dotyczące 

bezpieczeństwa. Podczas wspólnego polsko- czeskiego spotkania, dzieci poprzez zabawę uczyły się oznaczeń 
poszczególnych znaków. Podczas szkolenia wykorzystano zakupione w ramach projektu specjalne mini znaki 

drogowe. 

 



 

 

 



 

 

• OLIMPIADA BEZPIECZNEGO MALUCHA na terenie Szkoły Podstawowej  

nr 11 w Jeleniej Górze w ramach projektu pn: „BEZPIECZEŃSTWO – EDUKACJA, 

INTEGRACJA I ZABAWA” 

W dniu 2 czerwca 2012 r. do Jeleniej Góry przyjechali zaproszeni goście z Czech – z miasta Jilemnice, by 

uczestniczyć w Olimpiadzie Bezpiecznego Malucha, która została zorganizowana na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 11 przy ul. Stanisława Moniuszki 9 w Jeleniej Górze w ramach projektu „Bezpieczeństwo – 

Edukacja, Integracja I Zabawa”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 

 

Celem imprezy była edukacja najmłodszych dzieci w zakresie bezpieczeństwa, by zwiększyć ich świadomość na 

temat różnych zachowań w ruchu drogowym, np. jak przechodzić na pasach, co oznaczają różne znaki drogowe, 

itp. 



                       

Olimpiada rozpoczęła się o godzinie 10:00. Dzieci z czterech przedszkoli czeskich i dziesięciu jeleniogórskich 

brało udział w zmaganiach sportowych, które polegały m.in. na pokonaniu przeszkód, zwijaniu węża 

strażackiego, rzucaniu piłką do celu, przeskakiwaniu przez hula-hop itp. 

            

             

Dla starszych dzieci straż miejska przygotowała Miasteczko Ruchu Drogowego. Dzieci podczas zabawy 

dowiedziały się m. in. jak udzielać pierwszej pomocy. 

                             



Każda drużyna zdobyła 1 miejsce. Dzieci otrzymały medale, a drużyny puchar. Każde przedszkole otrzymało 

dodatkowo dyplom. Nagrodami za udział w konkursach były także zestawy bezpieczeństwa oraz kolorowe 

piłeczki antystresowe. Dzieci otrzymały także czapeczki. 

                      

                      

Po olimpiadzie do godziny 18:00 trwała impreza plenerowa, podczas której nie zabrakło pokazów strażackich i 

ratowniczych. Dodatkową atrakcją była dmucholandia. 

         

         

 



• Szkolenie z monitoringu wizyjnego i Konferencja pn.: "Poprawa bezpieczeństwa transgranicznego" 

w dniach 12-13 kwietnia 2012 r. 

W dniu 12.04.2012 r. firma SPECJALISED PROJEKTS POLSKA Sp. z o.o. wykonała usługę, polegającą na 

przeprowadzeniu warsztatów dotyczących obsługi monitoringu wizyjnego miast dla 30 strażników miejskich z 

Jeleniej Góry i Jilemnic (Republika Czeska) w ramach projektu unijnego pn. „Bezpieczeństwo – Edukacja, 

Integracja i Zabawa”. 

Tematyka warsztatów obejmowała: 

- System monitoringu wizyjnego, 

- Rolę operatora, 

- Funkcję nadzoru, 

- Umiejętność obserwacji, świadomość sytuacyjną, profilowanie ludzi, rozpoznanie zdarzenia oraz dynamikę 
ryzyka. 

Usługa wykonana została na wysokim poziomie a przeprowadzone szkolenie, spełniło oczekiwania 

zamawiającego jak i strażników miejskich z Polski i Czech. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W drugim dniu miała miejsce konferencja podczas której polscy i czescy prelegenci dyskutowali na temat 

poprawy bezpieczeństwa transgranicznego. 

 



 

 

• „ZOSTAŃ Z NAMI ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” IMPREZA MIKOŁAJKOWA NA PLACU 

RATUSZOWYM w ramach projektu pn. „BEZPIECZEŃSTWO – EDUKACJA, INTGRACJA I 

ZABAWA ” 

W dniu 16.12.2011r. do Jeleniej Góry przyjechali zaproszeni goście z Czech na zabawę mikołajkową 
zorganizowaną w ramach projektu pn. „ Bezpieczeństwo – Edukacja, Integracja i Zabawa” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Nysa.O godzinie 10.30 dzieci z Czech przybyły na miejsce do Książnicy 

Karkonoskiej, a na powitanie otrzymały czapeczki elfów. 



 

 

Pan Grzegorz Rybarczyk poprowadził ciekawy wykład od godz.11.00 do 12.00 dla dzieci czeskich na temat 

bezpieczeństwa, a dokładnie: 

• zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,  

• jak się zachowywać kiedy zaczepi nas obca osoba, 

• jak należy się zachowywać, kiedy będzie próbował zaatakować nas pies, 

• jak bezpiecznie ubierać się aby było nas widać na drodze. 



 

O godzinie 12.00 został podany obiad dla gości z Czech, a następnie o godz.13.00 zostali oni oprowadzeni po 

Starym Mieście, gdzie mogli zwiedzić i zobaczyć atrakcje turystyczne miasta Jeleniej Góry. 

 

O godzinie 14.30 rozpoczęła się główna część imprezy pn."Zostań z nami świętym Mikołajem", na której 

pierwszy wystąpił zespół z Czech „Sedmihlasek”. 



 

Po czeskim zespole odbyło się przedstawienie „Królewna Śnieżka”. 

 

Około godziny 15.30 na Plac Ratuszowy wjechał konwój samochodów poczynając od Straży Miejskiej oraz 

Granicznej z Jeleniej Góry , następnie prezentował się nowy wóz strażacki zakupiony ze środków Unii 

Europejskiej w ramach projektu pn. „Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" 

przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L” a za nim wóz policyjny z Jeleniej Góry oraz Czech i 

Ambulans.  



 

 

Po prezentacji wozów wystąpił zespół „Paka Buziaka”, „SPOKO 1”, „SPOKO 2”. 

 

O godzinie 18.00 zostały odpalone światełka na choince i światełko betlejemskie. 



 


