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Załącznik nr 3
Raport o zrealizowanych przez Straż Miejską zadaniach z „Obszaru StrategicznegoPolityka prospołeczna; Program - Bezpieczeństwo osobiste; Działanie 2- prowadzenie
działań prewencyjnych w placówkach oświatowych i w miejscach gromadzenia się
młodzieży”.
Straż Miejska realizowała z tego obszaru następujące programy:
I

„Bezpieczna zerówka”;

II

„Dziękuję nie pije”;

III „Bezpieczne wakacje z rowerem”.
I „Bezpieczna zerówka”
W okresie od stycznia do marca 2010 roku Straż Miejska wspólnie z Komendą Miejską
Policji
i Straży Pożarnej zorganizowała cykl spotkań z dziećmi uczęszczającymi
do zerówki na terenie Gorzowa Wlkp.
Tematyką spotkań realizowanych przez funkcjonariuszy straży było:
1. bezpieczeństwo w postępowaniu z psem i obowiązki jego właściciela
2. bezpieczeństwo podczas zabaw
3. bezpieczeństwo i sposób zachowania się dzieci podczas imprez masowych
i przebywanie w dużych skupiskach ludzi
4. dbanie o czystość miasta.
W spotkaniach uczestniczyło ponad 1000 dzieci z 44 placówek . Na zakończenie programu
w dniu 11 marca 2010 r. odbył się finał konkursu wiedzy o bezpieczeństwie programu „
Bezpieczna zerówka”. Przeprowadzono go w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej,
wzięły w niej udział 43 - trzy osobowe drużyny z przedszkoli z terenu miasta.
Każdy uczestnik otrzymał nagrodę, a najlepsza drużyna z przedszkola miejskiego nr 4
weźmie udział w eliminacjach Wojewódzkich. Drugie miejsce zajęło przedszkole nr 32 , a
trzecie przedszkole miejskie nr 23. Straż Miejska przekazała nagrody rzeczowe w postaci
dwóch piłek, 10 koszulek odblaskowych, 36 długopisów - drużynie przedszkola nr 23 za
zajęcie III miejsca.
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II „Dziękuję nie piję”
W okresie od września do grudnia 2010 r. Straż Miejska wspólnie z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziałem Spraw Społecznych i Grodzkim
Domem Kultury, prowadzała działania, których celem było:
- rozwijanie warunków promocyjnych, realizacja potrzeb, których zaspokajanie motywuje
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu;
- prowadzenie sposobu życia, w tym spędzanie wolnego czasu bez spożywania alkoholu;
- kreowanie zadań asertywnych wśród dzieci i młodzieży;
- uświadamianie dzieciom i młodzieży szkodliwych działań napojów alkoholowych.
Program ten był realizowany wśród młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu Gorzowa Wlkp.
Realizacja tego programu składała się z dwóch poziomów. W poziomie pierwszym
przeprowadzono pogadanki z uczniami szkół gimnazjalnych w 16 szkołach o zagrożeniach
wynikających z picia alkoholu i zachowaniach asertywnych w tym zakresie. Drugi poziom to
ogłoszenie konkursu na prace literackie na temat „Dziękuję nie piję”, a na podstawie
zwycięskiego tekstu opracowanie scenariusza przedstawienia, które zostało wystawione
w Grodzkim Domu Kultury. Na konkurs wpłynęło 37 prac. W Grodzkim Domu Kultury odbyło
się uroczyste podsumowanie projektu, gdzie amatorska grupa teatralna działająca przy tej
placówce wystawiła dla młodzieży gimnazjalnej przedstawienie oparte na zwycięskim
opowiadaniu, które napisała Kinga Taisner z gimnazjum nr 4 przy ulicy Grobla.
Nagrody uczestnikom konkursu wręczała Zastępca Prezydenta Miasta Pani Zofia Bednarz.
III „Bezpiecznie wakacje z rowerem”
Z inicjatywy Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., Straż Miejska przez cały rok realizuje
program

„Bezpiecznie

rowerem”. W

trakcie tegorocznych

wakacji jego realizację

zaplanowano tak, by udział w nim był możliwy dla jak największej grupy dzieci z Gorzowa
Wlkp. Prowadzone działania edukacyjno-prewencyjne w okresie wakacji pod nazwą
„Bezpieczne wakacje z rowerem” miały na celu:
1. teoretyczną i praktyczną naukę przepisów ruchu drogowego,
2. wdrażanie nawyków przestrzegania przepisów i bezpiecznego poruszania się po drodze,
3. zachęcenie rowerzystów do używania kamizelek odblaskowych i hełmów ochronnych,
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ul. Taczaka ZS nr 21
omówienie i prezentacja sprzętu rowerowego

4. zapoznanie ze sposobami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
5. propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu na rowerze.
Ze Strażą Miejską współpracowali :
•

Grupa Ratownicza – Polskiego Czerwonego Krzyża

•

Fabryka Aktywności Młodych

•

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

•

Szkoła kierowców – „MIKRUS”

•

Szkoła kierowców – „KIEROWCA”

•

dyrektorzy gorzowskich szkół.

Cykl imprez odbywał się przez cały okres wakacji w każdy czwartek od godziny 16:00
w następujących miejscach:
1.

8 lipca 2010 r. Zespół Szkół nr 6 ul. Gwiaździsta 14

2.

15 lipca 2010 r. OSK MIKRUS ul. Spokojna 17

3.

22 lipca 2010 r. Zespół Szkół nr 20 ul. Szarych Szeregów 7

4.

29 lipca 2010 r. Zespół Szkół nr 21 ul. Taczaka 1

5.

5 sierpnia 2010 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Szkolna 5

6.

12 sierpnia 2010 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 ul. Dunikowskiego 5

7.

19 sierpnia 2010 r. Miasteczko Rowerowe w Parku Kopernika

8.

26 sierpnia 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kobylogórska 110
Festyny miały bogatą i różnorodną oprawę, na którą składały się:
- konkurs wiedzy o przepisach ruchu drogowego,
- praktyczna nauka bezpiecznego poruszania się rowerem w miasteczku ruchu, drogowego
- pokazy i praktyczne ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- gry i zabawy sprawnościowe.
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Każdy uczestnik otrzymywał upominek w postaci:
- kamizelek odblaskowych,
- elektronicznych opasek odblaskowych,
- elementów odblaskowych, których używanie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na
drodze.
Ponadto za udział w grach i zabawach były nagrody takie jak:
gry planszowe, książeczki i kolorowanki.
Uczestnicy imprezy otrzymywali kupony, które brały udział w losowaniu głównej
nagrody, którą była piłka do siatkówki lub piłka nożna.

Pierwsze wakacyjne rowerowe spotkanie odbyło się 8 lipca 2010 r., na terenie
Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Gwiaździstej 14. Przed samym rozpoczęciem festynu na
strażników czekało już kilkadziesięcioro dzieci, a w trakcie trwania imprezy dochodziły
kolejne wraz z opiekunami.

ul. Gwiaździsta ZS nr 6
dzieci oczekujące na rozpoczęcie festynu
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Dzieci uczestniczyły w konkursach, grach i zabawach, rowerowym torze przeszkód,
a później wspólnie z opiekunami brały udział w pokazie i ćwiczeniach z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, przeprowadzonym przez Grupę Ratownictwa Medycznego
Polskiego Czerwonego Krzyża i ćwiczyły właściwe przeprowadzenie reanimacji na specjalnie
przygotowanym do tego celu fantomie.

Park Kopernika miasteczko rowerowe
oraz ul. Dunikowskiego, boisko ZSO nr 16
Omówienie i zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

Na Zawarciu festyn rowerowy odbył się dzięki uprzejmości pana Piotra Kawalca na
placu manewrowym Ośrodka Szkolenia Kierowców „MIKRUS” przy ul. Spokojnej 17. Pan
Piotr Kawalec dodatkowo zapewnił wszystkim uczestnikom napoje chłodzące. W zajęciach
tych udział wzięli także podopieczni z Pogotowia Opiekuńczego, którzy w sposób bardzo
aktywny wykazywali się wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego. Do udziału włączyła
się Fabryka Aktywności Młodych, której wolontariusze przeprowadzili gry i zabawy
sprawnościowe dla dzieci, uczestnikom rozdawali czekolady i maskotki, a chętnym malowali
twarze.

ul. Spokojna plac manewrowy OSK „Mikrus”Przygotowanie do przejazdu toru rowerowego na czas
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Na terenie Parku Kopernika przy ul. Piłsudskiego znajduje się miasteczko rowerowe
ze specjalnie przygotowaną trasą, która wyposażona jest w znaki drogowe poziome
i pionowe. W dniu 19 sierpnia 2010r., odbył się tam właśnie festyn, który cieszył się dużym
zainteresowaniem, a niewątpliwą jego atrakcją były zajęcia prowadzone na dużym torze
rowerowym wraz z omówieniem każdego znaku i prawidłowych zasad poruszania się
po drodze. W uświetnieniu i realizacji tego spotkania wziął udział Pan Janusz Badura,
właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „KIEROWCA”, który ufundował nagrody dla
uczestników.

ul. Piłsudskiego Park Kopernika, miasteczko rowerowe;
strażnicy omawiają przepisy obowiązujące rowerzystów

W Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110, oprócz wszystkich atrakcji
umożliwiono dzieciom po przeprowadzeniu części teoretycznej i praktycznej zajęć wzięcie
udziału w egzaminie na kartę rowerową. Egzamin zdało 20-ścioro dzieci.
Równie wiele atrakcji czekało na młodzież podczas festynów, które odbyły się:
22 lipca 2010 r. Zespół Szkół nr 20 ul. Szarych Szeregów 7
29 lipca 2010 r. Zespół Szkół nr 21 ul. Taczaka 1
5 sierpnia 2010 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Szkolna 5
12

sierpnia

2010

r.

Zespół

Szkół

Ogólnokształcących

nr

16

ul. Dunikowskiego 5
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. wspierał cały program
poprzez ufundowanie upominków oraz użyczenie wyposażenia toru rowerowego.
Dzieci biorące w nich udział uczyły się zasad bezpiecznego poruszania rowerem po
drodze. Zorganizowano gry i zabawy, które spowodowały, że każde dziecko opuszczające
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imprezę wychodziło z

uśmiechem

na twarzy i upominkiem

poprawiającym

jego

bezpieczeństwo na drodze.

ul. Szarych Szeregów boisko ZS nr 20
Objaśnienie znaków na torze rowerowym

W festynach wzięło udział ponad 550-cioro dzieci i duża grupa ich opiekunów.
Podsumowując należy stwierdzić, że zamierzone cele zostały osiągnięte, a cykl tych
imprez został bardzo przychylnie przyjęty przez młodzież i mieszkańców tych rejonów
miasta, w których odbyły się festyny, co uwidaczniało się ilością uczestników.
Niewątpliwie

realizacja

kontynuowana w przyszłym roku.

programu

„Bezpieczne

wakacje

z

rowerem”

będzie

