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Aktualności 

Na podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych w maju 2010 r. we wszystkich lokalizacjach systemu 
monitoringu wizyjnego zdecydowano się na przeniesienie czterech punktów kamerowych. Są to 
następujące lokalizacje: 

Punkt kamerowy (K-5) – ul. Wolności 42 - przeniesiono na budynek GUS przy 1-go Maja. Było 
to spowodowane brakiem widoczności optycznej między budynkiem przy ul. Wolności 42 a budynkiem 
Urzędu Miasta przy Placu Ratuszowym. Kamera na budynku GUS zapewnia ciągłość obserwacji głównej 
ul. 1-go Maja. 

W związku z budową Galerii Grodzkiej zmieniono lokalizację kamery (K-19) ul. Grodzka –Jasna. 
Decyzja ta była spowodowana tym, że budynek Galerii Grodzkiej jest bardzo wysoki i uniemożliwia 
przeprowadzenie właściwej transmisji radiowej. Wybrano nową lokalizację kamery na rogu ulic Krótkiej i 
Mrocznej. 

Punkt kamerowy (K-31) - Wieża Krzywoustego przeniesiono na budynek znajdujący się 
skrzyżowaniu ulic Wolności i Piłsudzkiego. Instalacja kamery na Wieży Krzywoustego nie przyniosłaby 
pożądanego efektu, gdyż wysokie drzewa i gęste liście ograniczałby widoczność tej kamery. Sama Wieża 
jest obserwowana z kamery (K-34) zainstalowanej na budynku Aniluxu. 

Punkt kamerowy (K-16) ul. 1- Maja Zegar Pana Skowrońskiego przeniesiono na budynek na 
skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Pocztowej. Jest to spowodowane tym, że oprócz obserwacji ulicy 1-go Maja 
będziemy mieli widoczność na ulicę Pocztową. 

Opis projektu 

W ramach realizacji projektu zainstalowano sześćdziesiąt jeden szybkoobrotowych kamer z 
dwudziestosześciokrotnym oraz trzydziestosześciokrotnym zbliżeniem, z możliwością pracy w dzień i w 
nocy. Główne Centrum Dozoru zlokalizowane jest w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Armii Krajowej 19 
w Jeleniej Górze. Kolejne Centra Dozoru zlokalizowane są w Komedzie Miejskiej Policji przy ul. 
Nowowiejskiej oraz na Komisariacie Policji w Cieplicach przy Pl. Piastowskim. Trzydzieści cztery kamery 
umieszczone pozostały w centrum miasta oraz miejscach atrakcyjnych turystycznie. Równo po jedenaście 
kamer znajduje się na Zabobrzu oraz w Cieplicach, pozostałe pięć w Sobieszowie. Dodatkowo zakupiono 
samochód specjalistyczny Nissan Pathfinder o zabudowie zamkniętej na potrzeby monitoringu mobilnego 
wyposażony m. in. w dwie kamery stacjonarne zamontowane wewnątrz samochodu mogące pracować 
podczas poruszania się pojazdu, jedną kamerę obrotową, która będzie montowana na zewnętrznym maszcie 
teleskopowym, dwie kamery stacjonarne, które będą połączone z centrum dozoru w samochodzie za 
pomocą łącza radiowego i rejestrator mobilny 4-kanałowy. Pojazd umożliwia monitorowanie imprez 
masowych oraz rejestrowanie zdarzeń, które nie będą w zasięgu kamer statycznych. Zaprojektowany 
system przewiduje możliwość rozbudowy do co najmniej 200 kamer, które mogą być instalowane w 
kolejnych etapach. 

Jelenia Góra dołączyła do grona miast objętych ochroną wizyjną, dzięki której znacznie zmaleje liczba 
wandalizmów, a wieczorna podróż przez miasto będzie na pewno bezpieczniejsza. 
 



Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Monitoring rejonów turystycznych miasta Jeleniej 
Góry” nr UDA-RPDS.06.05.00-02-021/09-00 z dnia 27.01.2010 r. zawartą z Województwem 
Dolnośląskim w ramach Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i 
kulturowego Dolnego Śląska” („Turystyka i kultura”), Działanie nr 6.5 „Działania wspierające 
infrastrukturę turystyczną i kulturową” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013: 
 
 

• Całkowita wartość Projektu wynosi - 1 800 000, 00 PLN; 
• Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej - 1 260 000,00 PLN stanowiące nie więcej niż 70% kwoty 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. 
• Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu- 30.07.2010 r. 

 


