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SPRAWOZDANIE  

z działalności Straży Miejskiej w Jaśle za 2019rok. 

 

 W 2019 r. Straż Miejską (SM) podobnie jak w latach realizowała zadania w zakresie 

utrzymania ładu i porządku publicznego na terenie miasta Jasła. Przy realizacji zadań za priorytet 

zostały przyjęte potrzeby mieszkańców i odpowiedni sposób reagowania na wpływające do Straży 

Miejskiej zgłoszenia. Do najważniejszych zadań, związanych z działalnością SM, należy zaliczyć 

następujące kategorie: 

 

1. W zakresie zgłaszanych interwencji 

 

 W 2019 r. do Straży Miejskiej wpłynęło razem ponad 3065 interwencji dotyczących zagrożeń 

lub nieprawidłowości występujących na terenie miasta. Interwencje te były załatwiane przez 

funkcjonariusz Straży miejskiej bądź przekazywane do instytucji zgodnie z właściwościami. 

Realizowane zgłoszenia pochodziły przede wszystkim od mieszkańców miasta oraz innych 

podmiotów między innymi: Policji, Wydziałów Urzędu Miasta, a ponadto z monitoringu wizyjnego, 

jak również z działań własnych podejmowanych przez strażników miejskich. 

 

2. W zakresie monitoringu wizyjnego 

 

 System monitoringu jest ważnym środkiem prewencji i ochrony, który umożliwia podgląd 

miejsc i obiektów na odległość. Monitoring daje możliwość podjęcia natychmiastowych działań i tym 

samym minimalizacji strat, co jest jego bardzo ważnym celem. Ponadto monitoring wizyjny spełnia 

funkcje operacyjną i dowodową, zwalcza i zapobiega przestępczości w miejscach publicznych. 

Kształtuje bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Pozwala obserwować budynki, budowle i inne urządzenia i w ten sposób je chronić. 

 W chwili obecnej monitoring miasta Jasła posiada 58 kamer: 50 kamer HD w tym 38 kamery z 

podświetleniem, kamery stacjonarne (kierunkowe) 4 szt. i kamery analogowe 4 szt. 

Statystyka interwencji z monitoringu miejskiego od 01.01.2019 do 31.12.2019 

2019 R. 
BEZP. 

OSÓB 

OCHRONA 

MIENIA 
PORZĄDKOWE DROGOWE RAZEM 

S1/S11 PCK 2A - WEJŚCIE DO BUDYNKU 0 0 8 60 68 

S2 PARK MIEJSKI - FONTANNA 0 0 16 0 16 

S6 PCK 2A - WJAZD NA PARKING 0 0 0 0 0 

S13 PCK 2A - PARKING 0 0 0 0 0 

1 FRANCISZKAŃSKA 1/SŁOWACKIEGO 3 0 0 1 10 11 

2 
SŁOWACKIEGO 2/FRANCISZKAŃSKA 3 - 

PODWÓRZE 
0 0 1 0 1 

3 RYNEK/JANA PAWŁA II 9 3 93 322 427 

4 KOŁŁĄTAJA 2 - PODWÓRZE 0 0 7 2 9 

5 KWIATOWA 0 0 3 0 3 

6 OSP HANKÓWKA 109 0 0 13 0 13 
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7 OS. RAFINERYJNA 11  0 0 1 0 1 

8 OS. BACZYŃSKIEGO 15B 0 0 11 0 11 

9 OS. GAMRAT PLAC ZABAW 1 0 11 0 12 

10 KOŁŁĄTAJA/STASZICA - PARK MIEJSKI 3 1 29 16 49 

11 OS. RAFINERYJNA 7 0 0 19 1 20 

12 OS. GAMRAT BIEDRONKA 0 0 1 0 1 

13 FLORIAŃSKA/KADYIEGO 1 0 18 68 87 

14 RYNEK/K.WIELKIEGO 9 1 126 19 155 

15 3 MAJA/SPORTOWA 0 0 2 1 3 

16 PLAC ŻWIRKI I WIGURY 1 3 16 92 112 

17 KOŁŁĄTAJA 2 0 0 3 0 3 

18 OGRÓD JORDANOWSKI - SKATEPARK 0 0 64 2 66 

19 SZOPENA/SIKORSKIEGO 2 5 33 0 40 

20 3 MAJA/BACZYŃSKIEGO 2 0 6 2 10 

21 MICKIEWICZA/JAGIEŁŁY 1 0 12 162 175 

22 RYNEK (STAŁA) 1 1 0 1 3 

23 MICKIEWICZA/SZKOLNA  0 0 0 0 0 

24/S7 SOKOŁA/PLAC INWALIDÓW WOJENNYCH 3 1 55 120 179 

25 CZACKIEGO/MICKIEWICZA 3 3 19 62 87 

26/S5 OGRÓD JORDANOWSKI - PLAC ZABAW 0 0 9 0 9 

27 RONDO SOLIDARNOŚCI 2 1 14 0 17 

28 MOPS - SZKOLNA 25 0 1 31 1 33 

29 KRASIŃSKIEGO 17 0 2 9 1 12 

30 STASZICA/DWORCOWA 0 0 13 5 18 

31 RONDO STEINHAUSA 2 3 21 6 32 

32 KOPERNIKA 6 1 0 11 0 12 

33 OSP NIEGŁOWICE 0 0 1 0 1 

34 KRASIŃSKIEGO 13/PRZYBYSZOWSKIEGO 1 0 1 0 2 

35 PARKING KILIŃSKIEGO 2 0 5 5 12 

36 KORALEWSKIEGO 15 1 2 3 17 23 

37/S4 STASZICA/1 MAJA 0 1 2 3 6 

38 WINNICA 0 0 27 0 27 

39 K.WIELKIEGO/SZAJNOCHY 1 1 2 0 4 

40 RONDO WOJCIECHOWSKIEGO  0 0 3 2 5 

41/S3 PARK MIEJSKI - GLORIETKA 1 2 18 0 21 

42 3 MAJA/SZOPENA 0 0 11 1 12 

43 KOŚCIUSZKI/REJTANA 0 0 0 0 0 

44 OS. GAMRAT - ORLIK 0 0 0 0 0 

45 OGRÓD JORDANOWSKI (STAŁA) 0 0 0 0 0 

46 MOPS - SZKOLNA 25 - ALTANA (STAŁA) 0 0 1 0 1 
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47 SIKORSKIEGO - MOSIR 0 0 0 0 0 

48 PRZEJŚCIE METZGERA 1 0 0 1 0 1 

49 PRZEJŚCIE METZGERA 2 0 0 0 0 0 

50 KOPERNIKA 8  0 0 18 0 18 

RAZEM 47 31 769 981 1828 

 

 INTERWENCJI RAZEM, W TYM: 1828 

 FSM JASŁO 1709 

 KPP JASŁO 91 

 INSTYTUCJE, INNE 28 

 

 WYSTAWIONO WEZWAŃ DO KSM 557 

 NAŁOŻONO MKK 66 

 UDZIELONO POUCZEŃ 260 

 WNIOSKI DO SĄDU REJONOWEGO 27 

 WYDANO NAGRAŃ DO KPP 200 

 

 Interwencje porządkowe dotyczyły w szczególności spożywanie alkoholu, palenie papierosów 

przez osoby nieletnie i w miejscach objętych zakazem, wandalizm, zanieczyszczanie terenu itp. 

 Największą (981) ilość stanowią interwencje dotyczących nie stosowania się do przepisów 

ruchu drogowego, które zakończyły się pouczeniem lub mandatem karnym. 

Można zauważyć, że samo odczucie tego, że jest się obserwowanym wymusza inne, bardziej 

poprawne zachowanie, a świadomość, że miasto jest monitorowane daje większe poczucie 

bezpieczeństwa.  

Środki techniczne instalowane w miastach nie dają 100% pewności, że negatywne zdarzenia 

nie będą miały już miejsca, a są jedynie bardzo ważnym elementem wspomagającym zapewnienie 

bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie miasta, ograniczając w dużej mierze przejawy 

wandalizmu, agresję i przemoc.  

W 2019 rok zainstalowano 11 nowych kamer IP z możliwością nocnego podświetlania, oraz 

wymieniano bądź przeniesiono 5 kamer. Ponadto zaplanowano montaż kolejnych kamer. 

 

3. W zakresie zakłócanie spokoju i porządku publicznego 

 

W celu optymalizacji  prowadzonych działań podejmowane są analizy typujące miejsca 

szczególnie zagrożone. Informacje takie pozwalają na odpowiednio optymalną dyspozycje sił i 

środków w celu realizacji zadań patrolowo - interwencyjnych. Jednym  

z konsekwentnie realizowanych przez Straż Miejską działań jest regularne patrolowanie miejsc 

zagrożonych występowaniem zjawisk niepożądanych (wprowadzanych do służby tzw. zadań 

stałych i okresowa ich analiza). 
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4. W zakresie spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 

 

 Zjawisko spożywania alkoholu w miejscach publicznych jest elementem obniżającym 

poczucie bezpieczeństwa, ponieważ grupy pijących wzbudzają niepokój  

i obawy mieszkańców, jak również są niepożądanym i demoralizującym przykładem zachowań dla 

dzieci i młodzieży. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych często sprzyja występowaniu 

innych niepożądanych zdarzeń takich jak zakłócanie spokoju  

i porządku publicznego, a także nieobyczajne wybryki i czyny chuligańskie. 

Działania podejmowane przez Straż Miejską mają na celu ograniczyć skalę tego zjawiska. 

Obszarem najbardziej dotkniętym występowaniem tych zachowań jest ścisłe centrum miasta tj. Płyta 

Rynek, gdzie odnotowano najwięcej podejmowanych interwencji. W celu wyeliminowania ww. 

zachowań prowadzone były patrole z Policją wyłącznie na płycie Rynku, co znacznie ograniczyło 

spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego.Za łamanie przepisów ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości Straż Miejska w 2019 nałożyła 58 mandatów oraz skierowała 18 wniosków o ukaranie 

do Sądu. Kilkanaście osób będących pod wpływem alkoholu, których stan zagrażał ich 

bezpieczeństwu zostało doprowadzonych do miejsca zamieszkania bądź zostały zabrane przez 

pogotowie ratunkowe. W stosunku do osób notorycznie łamiących przepisy ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wystąpiono do Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o skierowanie wniosków do Sądu o przymusowe leczenie. Ponadto wraz z Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone są kontrole punktów sprzedaży i podawania 

alkoholu w zakresie obowiązywania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W jednym 

przypadku sprzedaży alkoholu osobie nietrzeźwej Straż Miejska w Jaśle wystąpiła do Burmistrza o 

cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówce handlowej. 

 

5. W  zakresie zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych 

 

 Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez Straż Miejską jest zabezpieczanie imprez 

masowych, zgromadzeń publicznych o charakterze religijnym, sportowym czy rozrywkowym. 

 W 2019 roku realizowano działania zmierzające do utrzymania porządku publicznego podczas 

odbywających się na terenie miasta uroczystości oraz imprez. Najczęściej zwracano się do Straży 

Miejskiej o zabezpieczenie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, religijnym oraz 

okolicznościowym.  

Do najważniejszych imprez, które w 2019 r. Straż Miejska zabezpieczała należy zaliczyć: 

a. Sylwester na płycie Rynku, 

b. Orszak Trzech Króli, 

c. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

d. Obchody 3 Maja, 

e. Dzień Dziecka organizowany przez Miasto Jasło, 

f. Dni Kultury Romskiej, 

g. Wystawa psów rasowych 

h. Dni Jasła 2019, 

i. Pikniki osiedlowe, 

j. Uroczystości kościelne, 

k. Uroczystości patriotyczne.  

 

Ponadto zabezpieczenie mniejszych imprez zrealizowano w sposób doraźny,  

w ramach codziennej działalności patrolowo-interwencyjnej. 
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6. W zakresie kontroli spalania odpadów 

 

W 2019 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej posiadający przeszkolenie  

i upoważnienia prowadzili kontrole pieców grzewczych, w których zachodziło podejrzenie spalania 

odpadów. Zawarto umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym  

w Jastrzębiu Zdroju na wykonywanie badania i analiz pobranych próbek popiołu. Próbki popiołu 

pobierane są do specjalnych pojemników otrzymanych od Laboratorium Pomiarowo Badawczego. 

Straż Miejska na podstawie art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ma prawo wejść na 

teren prywatny lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i skontrolować każdy piec, a także 

zażądać okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z tematyką 

kontroli. Uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom 

uprawnionym lub im pomagającym - zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu karnego - jest zagrożone karą 

do trzech lat więzienia. 

W 2019 roku funkcjonariusze przeprowadzili 108 kontroli spalania odpadów  

w piecach przydomowych podczas, których sporządzono protokół. Nałożono dwa mandaty za 

spalanie odpadów. Kontrole prowadzone były i będą w sposób bezpośredni czyli  

w pomieszczeniu gdzie znajduję się piec (przede wszystkim kontrola na zgłoszoną interwencję) jak 

również kontrole kompleksowe na terenie osiedli i wyrywkowe. Na bieżąco śledzona jest strona gdzie 

znajdują się dane stacji pomiarowej zanieczyszczenia powietrza w Jaśle. 

 

7. Kontrola w zakresie gospodarki ściekami. 

 

W 2019 roku Straży Miejskiej wspólnie z MPGK przeprowadziła 325 kontroli obiektów pod 

względem prawidłowego uregulowania gospodarki ściekami, podłączenia budynków do miejskiej 

kanalizacji ściekowej. W wyniku kontroli ustalono, że 163 budynki są niezamieszkałe lub w budowie. 

Na wywóz szamba 9 osób podpisało umowy, wydano 24 warunki techniczne na podłączenie do 

miejskiej kanalizacji sanitarnej, podpisano 17 umów na odprowadzanie ścieków.  

Ponadto stwierdzono, że 14 budynków nie podłączonych jest do kanalizacji miejskiej (brak 

sieci kanalizacyjnej lub budowa jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona), 80 budynków jest 

rozebranych lub przewidzianych do rozebrania, 18 budynków nie posiada wewnętrznej  instalacji 

sanitarnej. 

 

8. Płatne strefy parkowania 

 

Funkcjonariusze straży miejskiej kontrolują codziennie płatne strefy parkowania.  

W roku 2019 wystawionych zostało 988 dodatkowych opłat parkingowych.  

Płatne strefy pozytywnie wpływają na prawidłowe parkowanie pojazdów i zwiększają rotację 

pojazdów na parkingach i dostępność do różnego rodzaju obiektów, instytucji czy urzędów. 

Mankamentem istniejących stref parkingowych są karty inwalidów, które są wystawiane za szybę 

pojazdu nie zawsze zgodnie z jej przeznaczeniem (nadużywanie karty inwalidy).  

Dalsze zorganizowanie miejsc płatnych parkingowych zwiększyłoby rotację pojazdów  

i poprawiłoby dostępność do urzędów, instytucji, sklepów. Miejsca takie to: ul. Floriańska (od 

skrzyżowania z ul. Rejtana do ul. Rynek), ul Nowa itd. 

 

 

 

 

 

http://forum.gazeta.pl/forum/w,635,163183635,163183635,Kontrole_ws_spalania_odpadow_w_piecach_probki.html
http://forum.gazeta.pl/forum/w,635,163183635,163183635,Kontrole_ws_spalania_odpadow_w_piecach_probki.html
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 Zestawienie opłat dodatkowych za rok 2019 

Lp. 2019 r. Miesiąc Opłaty wystawione  

1 Styczeń 95  

2 Luty 234  

3 Marzec 238  

4 Kwiecień 161  

5 Maj  110  

6 Czerwiec  150  

Razem I półrocze 988  

Razem x 30 zł                                29 640,00 zł   

  

7 Lipiec 196 

8 Sierpień 102 

9 Wrzesień 177 

10 Październik 176 

11 Listopad 81 

12 Grudzień 77 

Razem II półrocze 809 

Razem x 30 zł                                           24 270,00 zł  

  

RAZEM                                           53 910,00 zł  

 

 

9. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

 

a. Działania w obrębie placówek oświatowych 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z najważniejszych zadań Straży 

Miejskiej. 

W tym zakresie do negatywnych zachowań dzieci i młodzieży należy zaliczyć: 

• opuszczanie budynków szkolnych przez młodzież w czasie przerw pomiędzy lekcjami, 

• dewastacja mienia, 

• palenie  papierosów w najbliższym otoczeniu szkoły, 

• systematyczne zanieczyszczanie tych miejsc, 

• zakłócanie spokoju, naganne zachowanie, używanie słów wulgarnych. 

 

W związku z powyższym działania Straży Miejskiej prowadzone są w zakresie stałego nadzoru 

terenów w okolicach szkół oraz miejsca gromadzenia się dzieci  

i młodzieży do których zalicza się: 

- parki, Ogródek Jordanowski, 

- skwery (Plac Inwalidów Wojennych tzw. „kotwica”), 
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- ulice (ul. Szkolna, teren wokół  ZESPÓŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH),  

- parking (ul. Szkolna , przy ZSM nr 3) oraz przy Zespole  Szkół Technicznych ul. Staszica – „ 

Zawodówka”. 

 

 Celem tych działań prowadzonych przez Straż Miejską jest reagowanie  

i zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, których ofiarami są nieletni (typu kradzieże, 

wymuszenia, rozboje) oraz zapobieganie wykroczeniom popełnianym przez osoby małoletnie 

(spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zaśmiecanie czy inne wybryki chuligańskie np. niszczenie 

mienia), a także reagowanie w przypadku uchylania się uczniów od obowiązku szkolnego. 

 

b. Profilaktyka Szkolna 

Jednym z ustawowych zadań straży miejskiej jest „ inicjowanie i uczestnictwo w działaniach 

mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 

kryminogennym”. Straż Miejska w Jaśle realizuje to zadanie poprzez działania Komórki ds. 

Profilaktyki Szkolnej, na które składają się działania informacyjno – edukacyjne skierowane do 

uczniów, rodziców, nauczycieli, seniorów oraz organizowanie działań alternatywnych  

( konkursy , festyny, konferencje). 

We wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych na terenie Jasła, zajęcia prowadzone są w 

oparciu o autorski program profilaktyczny przygotowany przez funkcjonariuszki Komórki ds. 

Profilaktyki Szkolnej. Placówki oświatowe z przedstawionej im oferty wybierały interesujące ich 

zagadnienia, o czym informowały pisemnie, bądź telefonicznie i ustalały terminy zajęć. Podczas zajęć 

z uczniami wykorzystywane są ciekawe prezentacje multimedialne przygotowane przez 

funkcjonariuszy na potrzeby prelekcji. Zajęcia profilaktyczne są realizowane w formie pogadanek, 

burzy mózgów warsztatów  

i konkursów. Tam gdzie jest to możliwe strażnicy miejscy uczą dzieci zdobywać wiedzę poprzez 

zabawę, film, zajęcia manualne oraz czytanie bądź oglądanie bajek edukacyjnych.  

Przeprowadzone zostały pogadanki z przedszkolakami oraz  uczniami szkół podstawowych, na temat: 

 

Przedszkole 

„ Bezpieczny przedszkolak na drodze w mieście Jaśle” 

„Przedszkolak i Bezpieczny komputer”- 3 spotkania 

„Jestem małym ratownikiem” – 21 spotkań 

„Mały opiekun psa” – 9 spotkań 

„Jestem strażnikiem przyrody”- 37 spotkań 

„Nie znam Cię. Mówię Nie!”- -6 spotkań 

 

Szkoła Podstawowa 

 

Klasy I-III 

 

„ Bezpieczny uczeń na drodze w mieście Jaśle” 

„Jestem strażnikiem przyrody”- 3 spotkania 

 

Klasy IV-VIII 

„Stop dopalaczom” – 4 spotkania 

„Mam wybór. Wybieram” – 7 spotkań 

„ Stop wandalom. Chuliganom powiedz NIE”- 9 spotkań 

„Zaplątani w sieci” „ Stalking” – 16 spotkań 

 

 

 

http://zsb.jaslo.pl/
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Spotkania dla rodziców i pedagogów: 

 

„Komputer, telefon, Internet. Korzyści i zagrożenia.” – 2 spotkania 

 

Nasilenie przeprowadzania pogadanek następuje związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi 

oraz wakacjami. Łącznie w 2019 r. przeprowadzono 64 spotkania „ Bezpieczne ferie”  z dziećmi i 

młodzieżą. 49 pogadanek zrealizowano z w ramach akcji „ Bezpieczne wakacje”. Straż Miejska w 

okresie wakacji brała udział w zajęciach „ Trener osiedlowy”, przygotowując dla dzieci i młodzieży 

kilka atrakcji. Zajęcia prowadzone były na wszystkich osiedlach. Każdego roku prowadzimy zajęcia 

na półkoloniach letnich i zimowiskach, podczas których zwracamy uwagę na bezpieczeństwo m.in. 

„Rozkręcamy wakacje” przy Zespole Szkól Miejskich nr 5. 

 

Priorytetowym zadaniem Straży Miejskiej w Jaśle w roku 2019 był realizowany program 

„Bezpieczny pieszy w mieście Jaśle”. Projekt został dofinansowany  

z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" koordynowanego przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

W ramach tego programu w mieście powstały 4 aktywne przejścia dla pieszych; po dwa na ul. 

Szkolnej i na ul. 3 Maja. 

W realizację programu wpisana była również szeroko pojęta profilaktyka i edukacja, dlatego we  

wrześniu oraz październiku w  przedszkolach i szkołach na terenie miasta Jasła, odbyło się łącznie 46 

spotkań profilaktycznych „ Bezpieczny uczeń na drodze w mieście Jaśle” w których udział wzięło 

1288 dzieci.    

23 i 24 października w Jasielskim Domu Kultury Straż Miejska zorganizowała imprezę pod nazwą 

„Bezpieczny przedszkolak i uczeń na drodze w mieście Jaśle” rozdano  dzieciom ponad 800 

odblaskowych opasek LED. Wszystkie przedszkola zostały wyposażone  

w komplety kamizelek odblaskowych. Podczas imprezy odbył się pokaz mody odblaskowej, 

przygotowany przez uczniów klas I. W pokazie udział wzięło 38 uczniów. Rozstrzygnięto również 

konkurs plastyczny związany z bezpiecznym poruszaniem się po naszym mieście. Do konkursu 

zostało zgłoszonych  145 prac. Wszystkie dzieci biorące udział w pokazie mody oraz konkursie 

plastycznym, otrzymały drobne upominki: worki odblaskowe oraz książeczki  

i malowanki  „ Na drodze”. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe m.in. kaski rowerowe, światełka 

rowerowe oraz gry planszowe „ Znaki Drogowe” i „ Memory – znaki drogowe”. Podczas dwudniowej 

imprezy odbyło się widowisko dla dzieci  „Wesoło i bezpiecznie” w wykonaniu zespołu Lady Fama 

Show. 

14 listopada na Jasielskim Uniwersytecie III Wieku przy Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. 

Władysława Findysza w Jaśle odbyła się konferencja dla seniorów 

 „Bezpieczny senior na drodze w mieście Jaśle”. W wykładach wzięli udział m.in. przedstawiciele 

Straży Miejskiej w Jaśle, Policji, WORD Krosno, Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle oraz psycholog transportu. Poruszone zostały zagadnienia 

dotyczące bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz kierowców 60+. Seniorzy po wykładach mogli  

bezpłatnie przebadać swój wzrok, refleks, wykonać badanie składu ciała oraz sprawdzić stan 

techniczny swojego roweru. W trakcie konferencji rozdano seniorom ekologiczne, odblaskowe torby 

na zakupy, opaski odblaskowe, długopisy z logo projektu oraz Koperty Życia. 

2 grudnia odbyło się  kolejne spotkanie w Klubie Seniora na os. Kopernika w Jaśle pt. „Bezpieczny 

senior na drodze w mieście Jaśle”. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pieszych, 

rowerzystów oraz kierowców 60+. W trakcie spotkania rozdano seniorom ekologiczne, odblaskowe 

torby na zakupy, elementy odblaskowe, długopisy z logo projektu oraz Koperty Życia. 
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Pozostałe działania - akcje edukacyjne 

 

1. Straż Miejska była pomysłodawcą oraz organizatorem akcji  „Ty decydujesz”. To wspólna akcja 

Straży Miejskiej w Jaśle, Urzędu Miasta w Jaśle oraz Zakładu Karnego w Jaśle. Kampania ta 

obejmowała edukację obywatelską, prawną oraz profilaktykę zachowań przestępczych wśród 

młodzieży. W ramach akcji odbyły się spotkania w klasach III gimnazjalnych. Ponadto młodzież 

nagrała film pt. „Ty decydujesz”, który został wyemitowany w JDK oraz w mediach lokalnych, jak 

również w TVP Rzeszów. W Jasielskim Domu Kultury odbyły się 14 marca 2019 r. dwa spotkania nt. 

odpowiedzialności prawnej z sędzią Anną Marią Wesołowską dla młodzieży i dla pedagogów, 

rodziców, pracowników instytucji pomocowych. Na przełomie maja i czerwca odbyły się dwie wizyty 

w Zakładzie Karnym w Jaśle, podczas których młodzież przeprowadziła rozmowy z osobami 

skazanymi, które odbywają kary pozbawienia wolności.   

 

2. Włączaliśmy się aktywnie do ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom uczestnicząc w 

czytaniu książek o bezpieczeństwie przedszkolakom. 

 

3. Jak ważne jest bezpieczeństwo pokazywaliśmy także uczestnicząc w organizowanych piknikach w 

przedszkolach, szkołach, na osiedlach. Podczas pikników były prowadzone zabawy uczące 

prawidłowych nawyków na drodze z dziećmi i młodzieżą przy wykorzystywaniu miasteczka ruchu 

drogowego Autochodzik oraz gry planszowej XXL „Zostań mistrzem bezpieczeństwa” 

Wzięliśmy udział m.in. w :  

- Pikniku z okazji Dnia Dziecka – Ogródek Jordanowski, 

- Pikniku przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, 

- Pikniku „Majówka” na Przystanku Kwiatowa, 

- Pikniku rodzinnym przy Przedszkolu Miejskim nr 6 w Jaśle, 

- Pikniku „Powitanie wakacji” - Pax – Nafobudowa 

- Turnieju bezpieczeństwa - Prywatne Bajkowe Przedszkole 

- Akcji oddawania krwi - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Jaśle 

- „Motomikołajki”- Park Miejski 

 

10. Współpraca z Policją  

 

 Właściwa i skuteczna realizacja zadań nałożonych na Straż Miejską wymaga również 

współpracy z innymi służbami, przede wszystkim z Policją, zapewniającą bezpieczeństwo  

i porządek publiczny. Współpraca obu formacji sprowadzała się do właściwej dyslokacji służb, 

wspólnych patroli w tym z dzielnicowymi na poszczególnych dzielnicach miasta co pozwalało objąć 

teren miasta częstszymi kontrolami. Prowadzono wspólne patrole z zakresu ruchu drogowego oraz 

współpracowano z Policją w zakresie zabezpieczania różnego rodzaju imprez, uroczystości. Wspólne 

patrole miały również na celu wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscach zabronionych i z 

tym związane zakłócanie porządku (płyta Rynku, skwery, Ogródek Jordanowski). Policjanci 

wielokrotnie wspomagali funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie legitymowania, zatrzymywania 

osób itp. 

Straż Miejska współpracowała z Policją biorąc wspólnie udział w działaniach edukacyjnych m.in. 

udział w konkursie ekologicznym w Przedszkolu Miejskim nr 6, udział w Dniu Profilaktyki w ZSM 

nr 1, wspólne uczestnictwo w akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Rzeszowie oraz 

Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, Udział  

w Turnieju Bezpieczeństwa zorganizowanym w Bajkowym Prywatnym Przedszkolu w Jaśle, Piknik 
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przy Przedszkolu Miejskim nr 6 w Jaśle oraz wspólne spotkanie z dziećmi i młodzieżą na półkolonii 

przy ZSM nr 5 w Jaśle. 

Bardzo ważnym elementem współpracy Straży Miejskiej z Policją jest udostępnianie  

i przekazywanie nagrań z monitoringu miejskiego, które posłużyły do ustalenia sprawców wykroczeń, 

przestępstw oraz do prowadzenie przez Policję różnego rodzaju działań operacyjnych, 

dochodzeniowych. 

 Współpracę Straży Miejskiej z Policją należy ocenić bardzo dobrze. 

 
  


