
 

 

 

Tytuł Projektu: „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich 

w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju“ 

Numer Projeku:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062 

Partner Wiodący: Miasto Karwina 

Partnerzy Projektu: Miasto Jastrzębie-Zdrój 

Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji: luty 2017r. – czerwiec 2019r. 

Cel projektu: 

Nawiązanie współpracy straży miejskich i wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się po 

obu stronach granicy. 

Kluczowe działania: 

1.Technika do oznakowania i rejestracji rowerów 
Działanie jest przykładem dobrej praktyki po czeskiej stronie granicy, które w ramach projektu 
wdrożył partner po polskiej stronie granicy. 
W ramach jego realizacji zakupiony został sprzęt niezbędny do realizacji działania a strażnicy z JZ 
zostali przeszkoleni przez strażników z K w zakresie znakowania i rejestracji rowerów. 
Znakowane w JZ rowery wprowadzane są do międzynarodowej bazy danych, dzięki czemu wzrasta 
prawdopodobieństwo wykrycia skradzionego roweru. 
Do dnia dzisiejszego strażnicy z JZ wprowadzili do bazy danych 260 rowerów. 
 
2.Promocja 
Najważniejsze działania w ramach realizacji: wydanie broszury z tematyką bezpieczeństwa i 
profilaktyki, zakup plecaków z elementami odblaskowymi, elementów odblaskowych oraz maskotek 
projektu. 
 
3.Szkolenia językowe 
Pracownicy straży miejskiej w Karwinie ( 20 osób) zostaną przeszkoleni w języku polskim a 
pracownicy straży miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju (15 osób) zostaną przeszkoleni w języku czeskim. 
Zajęcia trwać będą dwa lata, po 3 godz. tygodniowo. W czerwcu 2018r. rozpoczął się drugi rok zajęć.   
 
4.Film 
Filmy zostaną wykorzystane w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych straży miejskich w 
Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju. Tematem pierwszego filmu są Narkotki i dopalacze, drugi film jest na 
temat Bezpiecznej drogi do szkoły i trzeci film dotyczy Wychowania ekologicznego.  
W filmach jest kładziony nacisk na informacje o czesko-polskiej współpracy. Do stworzenia filmów 
wykorzystano materiał i informacje dostarczone przez partnerów projektu.  
 
5.Technika komunikacyjna 
Działanie realizowane przez partnera wiodącego. Zakłada ono wymianę systemu łączności na 
cyfrową sieć radiową, co umożliwi wykorzystywanie systemu przez straże miejskie po obu stronach 
granicy. Sieć komunikacyjna zostanie nastawiona w ten sposób, aby mogła być wykorzystywana 
przez służby po obu stronach granicy przede wszystkim podczas rozwiązywania spraw klientów z 
drugiej strony granicy i sytuacji kryzysowych.  Elementy sprzętu sieci komunikacyjnej otrzymają obaj 
partnerzy projektu dzięki czemu będzie mogła być realizowana czesko-polska współpraca między 
partnerami projektu.  



 

 

Budżet  projektu: 

Budżet całkowity: 190 205,77 euro 

EFRR: 161 674,89 euro 

 

Miasto Karwina  

Budżet całkowity: 122 436,67 euro 

EFRR: 104 071,16 euro 

 

Miasto Jastrzębie-Zdrój  

Budżet całkowity: 67 769,10 euro 

EFRR: 57 603,73 euro 

 

Informacje o projekcie:  

www.jastrzebie.pl  

 

http://www.jastrzebie.pl/

