
                                         
Projekt pn. „Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę 

Boxberg/O.L”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. 

 
 Projekt pn. „Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum FOR-BE-S przez Miasto 

Jelenia Góra i Gminę Boxberg/O.L” realizowany w partnerstwie z Gminą Boxberg/O.L. Liderem projektu jest 
Miasto Jelenia Góra.  
Łączna wartość projektu – 187 376,87 EUR 
Kwota dofinansowania - 150 943,09 EUR 
Udział własny w projekcie – 36 433,78 EUR 
Termin realizacji projektu: 
Rozpoczęcie realizacji - 03.11. 2010 r. 
Zakończenie realizacji - 30.06.2013 r. 
 

Opis projektu: 
Projekt wspiera transgraniczną współpracę w zakresie wymiany informacji dotyczącą ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony przed katastrofami. Zakłada on specjalistyczną wymianę doświadczeń pomiędzy 
partnerami projektu poprzez wspólne szkolenia i ćwiczenia w ramach budowania systemu wczesnego 
ostrzegania zagrożeń, przedsięwzięcia infrastrukturalne i doposażenie techniczne służb bezpieczeństwa. 
Dzięki realizacji projektu poprawi się ogólne bezpieczeństwo w całym obszarze pogranicza. Świadomość 
bezpiecznego obszaru wpływa na chęć do inwestowania, rozwoju gospodarczego i osobowościowego 
poszczególnych obywateli. Bezpieczny obszar pogranicza zapewni trwały rozwój infrastruktury oraz poprawi 
życie obywateli.  
Projekt ma na celu wytworzenie trwałych struktur współpracy w zakresie ochrony pogranicza przed skutkami 
klęsk żywiołowych także po zakończeniu realizacji projektu. W kolejnych 5 latach od zakończenia projektu 
planujemy spotykać się przynajmniej raz do roku w ramach wspólnych ćwiczeń staży pożarnych. 
Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy stanu przygotowania technicznego podmiotów 
bezpieczeństwa i nawiązania stałej współpracy w celu zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych na 
pograniczu polsko-saksońskim. Projekt polegać będzie na zakupie jednego wozu strażackiego po polskiej 
stronie i budowie remizy strażackiej po niemieckiej stronie. 
Projekt zakłada: 
Stworzenie bazy wsparcia i ratownictwa poprzez budowę nowej remizy strażackiej w Gminie Boxberg O.L, 
która stanowić będzie Centrum Szkoleń Transgranicznych w zakresie ochrony i prewencji przed skutkami 
katastrof i klęsk żywiołowych. 
Poprawę stanu przygotowania technicznego podmiotów bezpieczeństwa poprzez zakup wozu strażackiego przez 
Miasto Jelenia Góra, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych dwudniowych warsztatów teoretyczno-
praktycznych, oraz podczas działań ratowniczych na obszarze pogranicza polsko-saksońskiego w długofalowej 
perspektywie współpracy. 
Wdrażanie transgranicznych metod szkolenia służb i innych podmiotów ratowniczych poprzez organizację 
ośmiu warsztatów szkoleniowych, po cztery warsztaty u każdego z partnerów projektu. Podczas zajęć 
warsztatowych omówione zostaną najważniejsze problemy i sposoby wzajemnej pomocy w razie wystąpienia 
klęsk żywiołowych. 
 
 

Kronika projektu: 
"WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA" 
W dniach 25-26 maja 2013 r. odbyły się w niemieckiej Gminie Boxberg O.L. ostatnie polsko-niemieckie 
warsztaty służb zarządzania kryzysowego zaplanowane w ramach projektu pn.: „Realizacja Planu Ratowniczego 
w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L". 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Głównym 
założeniem projektu było nawiązanie trwałych form współpracy polskich i niemieckich instytucji 
odpowiedzialnych za zapobieganie, ochronę i likwidację skutków katastrof i klęsk żywiołowych oraz 
wyposażenie ich w niezbędny sprzęt ratowniczy. 
Projekt realizowany był od listopada 2010 roku. 
Przeprowadzono osiem wspólnych, dwudniowych warsztatów szkoleniowych podczas których omówione 
zostały najważniejsze problemy i sposoby wzajemnej pomocy w razie wystąpienia katastrof i klęsk 
żywiołowych. Działania warsztatowe przyczyniły się do wypracowania wspólnych procedur postępowania, 



metod i technik działania, sprawniejszej likwidacji i przeciwdziałaniu skutkom klęsk żywiołowych i katastrof w 
sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia życia i mienia mieszkańców pogranicza polsko-saksońskiego. 
W warsztatach aktywnie uczestniczyli strażacy ochotniczych straży pożarnych z Gminy Boxberg i nasi z OSP 
Sobieszów i OSP Wiejska a także dzieci z Nochten i Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze.  
Wymiernym efektem projektu dla strony polskiej jest zakupiony fabrycznie nowy wóz strażacki Mercedes 
ATEGO 1329 AF z zabudowanym nadwoziem ratowniczo – gaśniczym typu GBA do przewozu strażaków, 
wyposażony w specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego, którym na akcje wyjeżdżają strażacy OSP 
Sobieszów.  
Po stronie niemieckiej w miejscowości Uhyst wybudowano nowoczesną remizę strażacką, która 
wykorzystywana będzie w przyszłości również jako Centrum Szkoleń Transgranicznych polskich i niemieckich 
służb ratowniczych. Podczas warsztatów i spotkań nawiązały się również bliższe znajomości i przyjaźnie 
pomiędzy uczestnikami zajęć z obu krajów, przełamano złe stereotypy w postrzeganiu sąsiada funkcjonujące w 
obu krajach, zmniejszono bariery mentalne, a dzięki nauce języka partnera również językowe. 
 

 
 
Kolejne spotkanie odbyło się w dniach 25-26 maja 2013 r. W zorganizowanych atrakcjach wzięło udział 18 
dzieci, 2 opiekunów oraz 4 strażaków z Polski. W pierwszym dniu spotkania, dzieci miały okazję przeprawić 
się pontonem po jeziorze Bärwalder See, popołudniu uczestniczyły w grach i zabawach na Placu Zabaw w 
Nochten. W tym czasie strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach pożarniczych w Nochten, a wieczorem wszyscy 
udali się na festyn do miasteczka „Uhyster Open Air". W niedzielę wszyscy uczestnicy wzięli udział w 
przekazaniu nowej remizy strażackiej w Uhyst. Następnie podsumowano projekt i efekty polsko- niemieckiej 
współpracy.  
Było to ostatnie spotkanie z cyklu polsko- niemieckich warsztatów w ramach realizacji projektu pn. „Realizacja 
Planu Ratowniczego w ramach Memorandum FOR-BE-S praz Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/O.L". 
 
Drugie spotkanie odbyło się w dniach 11-12 maja 2013 r. W spotkaniu uczestniczyło 10 strażaków z Polski. W 
pierwszym dniu strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu pożarów lasów oraz odwiedzili straż pożarną w 
Hoyerswerda. Drugiego dnia odwiedzili Findlingspark Nochten unikalny w Europie, park głazów narzutowych. 
Findlingspark Nochten to oryginalne miejsce przekształcenia terenów górniczych węgla brunatnego, gdzie 
osadzono w pomysłowy sposób ponad 6000 głazów. 
 
W związku z zakończeniem budowy remizy strażackiej w Boxberg/L.O ruszył cykl warsztatów ochrony 
przeciwpowodziowej po stronie niemieckiej. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 6 – 7 kwietnia, w których 
wzięło udział 8 strażaków z Jeleniej Góry. Kolejne spotkania planowane są w maju. 
 
,,RAZEM BEZPIECZNIEJ” 
W dniach 15-16 grudnia 2012 r., w Jeleniej Górze odbyły się czwarte i ostatnie warsztaty szkoleniowe 
zaplanowane po stronie polskiej, w ramach realizacji projektu pn.: ”Realizacja Planu Ratowniczego w ramach 
Memorandum "FORBE- S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L„. 
W szkoleniu udział wzięli strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Jeleniej Góry i Boxberga/O.L. oraz 
dzieci z Boxberga i Jeleniej Góry. Pierwszego dnia warsztatów w siedzibie Staży Miejskiej przy ul. Armii 
Krajowej 19 przeprowadzono kurs nauki specjalistycznego języka dla polskich i niemieckich strażaków, 
obejmujący słownictwo z zakresu ratownictwa pożarowego, w tym wypadków komunikacyjnych oraz pożarów 



lasów. Jednocześnie w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 2 dzieci polskie i niemieckie w ramach wspólnych 
praktycznych zajęć integracyjnych uczestniczyły w instruktażu Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz 
zapoznały się z dekalogiem bezpiecznej zabawy na śniegu i zachowania się w górach podczas jazdy na nartach 
i sankach. Uzupełnieniem zajęć integracyjnych były wspólne polsko-niemieckie warsztaty językowe, które 
opierały się głównie na grach i zabawach ruchowych. 
Na zakończenie dnia odbyła się wspólna kolacja integracyjna w Hotelu „Chata za wsią”, gdzie przy ognisku i 
dobrym jedzeniu podsumowano pierwszy dzień warsztatów. Dzieci i dorośli wymienili się uwagami, 
wrażeniami i doświadczeniami. W drugim dniu warsztatów, odbyły się wykłady i praktyczne zajęcia z edukacji 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, bezpiecznego poruszania się 
po ulicach i zasad bezpieczeństwa podczas zabaw. Zajęcia warsztatowe w dniu 15.12.2012 r. poprowadził 
Grzegorz Rybarczyk- najlepszy animator zajęć z bezpieczeństwa dla dzieci w Jeleniej Górze. 
To były ostatnie warsztaty szkoleniowe po stronie polskiej. W 2013 r. cztery warsztaty szkoleniowe zastaną 
zorganizowane i przeprowadzone przez stronę niemiecką w Boxbergu. 
 

         

         
 
Miasto Jelenia Góra, w dniach 22-23 września 2012 r., przeprowadziło trzecie z czwartych warsztatów 
szkoleniowych zaplanowanych po stronie polskiej w ramach realizacji projektu pn.: ”Realizacja Planu 
Ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L„. W 
szkoleniu udział wzięli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry (OSP Sobieszów), pracownicy 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz strażnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Gminy Boxberg/O.L. Pierwszego dnia warsztatów odbył się kurs specjalistycznego języka - dla polskich i 
niemieckich uczestników projektu - obejmujący słownictwo z zakresu pożarów lasów. Dzień drugi poświęcony 
był szkoleniom teoretycznym i praktycznym z tej dziedziny. Szkolenie teoretyczne obejmowały tematykę: 
Monitorowanie zagrożenia pożarowego lasów 
Taktyka gaszenia pożarów lasów 
Zabezpieczenie kompleksów leśnych przed powstawaniem i rozprzestrzenianiem się pożarów lasu – ochrona 
ekosystemów leśnych 
Statystyka pożarów w lasach w minionych latach 
Plany operacyjne zabezpieczenia obszarów leśnych będących w dyspozycji KM PSP w Jeleniej Górze. 
Zajęcia praktyczne odbyły się na zbiorniku Balaton w Staniszowie i obejmowały one budowę stanowisk 
wodnych i gaśniczych z wykorzystaniem zbiorników naturalnych i sztucznych, a także przykłady rozwinięć 
zastępów w natarciu i obronie obszarów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa 
strażaków, jak również bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w dniu 23.09.2012 
r. poprowadzili – Pan Mieczysław Stelmach i Pan Andrzej Ciosk. 



W tym roku odbędą się jeszcze jedne warsztaty po stronie polskiej, a kolejne cztery warsztaty przeprowadzone 
zostaną po stronie niemieckiej. 
 

        
 

        
 

        

 
 
Miasto Jelenia Góra, w dniach 22-23 czerwca 2012 r., przeprowadziło drugie z ośmiu wspólnych zaplanowanych 
warsztatów szkoleniowych po polskiej i niemieckiej stronie projektu. W szkoleniu udział wzięli Ochotnicza 
Straż Pożarna z Jeleniej Góry (OSP Sobieszów) oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Jelenia Góra i Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Boxberg/O.L. Pierwszy dzień szkolenia - obejmował 
kurs specjalistycznego języka zarówno dla polskich jak i niemieckich uczestników projektu obejmujący 
słownictwo z zakresu wypadków komunikacyjnych - szkolenie to poprowadził Pan Tomasz Cel. Dzień drugi 
poświęcony był szkoleniom teoretycznym i praktycznym z dziedziny obejmującej pomoc w wypadkach 
komunikacyjnych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w dniu 23.06.2012 r. poprowadził Pan Mieczysław Stelmach 
i Pan Andrzej Ciosk. Ćwiczenia z zakresu ratownictwa drogowego odbyły się dzięki uprzejmości stacji 
demontażu w Sobieszowie "KAM" PPHU Piotr Dawidziuk. 
 



        
 

         
 
Miasto Jelenia Góra, w dniach 19-20 kwietnia 2012 r., przeprowadziło pierwsze z ośmiu wspólnych 
zaplanowanych warsztatów szkoleniowych po polskiej i niemieckiej stronie projektu. W szkoleniu udział wzieli 
Ochotnicze Straże Pożarne z Jeleniej Góry (OSP Sobieszów) oraz pracownicy Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra i oraz Ochotnicze Staże Pożarne z Gminy Boxberg/O.L. Pierwszy 
dzień szkolenia - obejmował kurs specjalistycznego języka zarówno dla polskich jak i niemieckich uczestników 
projektu z zakresu słownictwa dotyczącego zagrożeń powodziowych i lodowych. Dzień drugi poświęcony był 
szkoleniu z zagrożeń powodziowych i lodowych. 
 

         

         



 

         
 
Nowy wóz strażacki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który dostała Ochotnicza Straż Pożarna 
w Jeleniej Górze przy ulicy Cieplickiej 168, został zaprezentowany na Placu Ratuszowym na imprezie 
mikołajkowej pn. "Zostań z nami świętym Mikołajem", podczas której odbył się konwój samochodów służb 
mundurowych. Strażacy pokazali całe wyposażenie, w które został zaopatrzony samochód pożarniczy, 
ratowniczo - gaśniczy. 
 

   

 
 
 
Dnia 30.11.2011 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniej Górze przy ulicy Cieplickiej 168 dostała nowy wóz 
strażacki. Został on wykonany na ramie fabrycznie nowego samochodu Mercedes ATEGO 1329 AF. 
Zabudowano na nim nadwozie pożarnicze, ratowniczo - gaśnicze typu GBA do przewozu strażaków, 
wyposażenie pożarnicze, oprzyrządowanie pożarnicze i specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego. 



We wrześniu 2011 r. w Jeleniej Górze miało miejsce kolejne spotkanie zespołu roboczego biorącego udział w 
realizacji projektu. Podczas spotkania omawiane były zmiany terminów realizacji szkoleń, czekamy na 
pozytywną opinię Wspólnego Sekretariatu Technicznego. 

Dnia 28.09.2011 r. zawarta została umowa pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a Przedsiębiorstwem 
Specjalistycznym „Bocar” Sp. z. o. o. dotycząca realizacji zadania pn.: „Dostawa średniego samochodu 
specjalistycznego, ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przy ulicy 
Cieplickiej 168”. Ustalone wynagrodzenie za realizację zadania wynosi – cena brutto 743 040,00 PLN. 
Wybrana została najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z. o. o. Korwinów, ul. 
Okólna 15, 42- 263 Wrzosowa, która uzyskała najwyższą ilość punktów i spełnia wszystkie wymogi 
Zamawiającego. 

Dnia 12.09.2011 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Jelenia Góra zostało zamieszczone ogłoszenie 
publiczne o zamówieniu: Dostawa średniego samochodu specjalistycznego, ratowniczo – gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przy ulicy Cieplickiej 168 a , w ramach realizacji projektu. 

Dnia 24.08.2011 r. w Jeleniej Górze odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego biorącego udział w 
realizacji projektu pn.:„Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto 
Jelenia Góra i Gminę Boxberg/O.L”. Podczas spotkania Gmina Boxberg O.L. zgłosiła zmiany w projekcie 
dotyczące budowy Remizy Strażackiej poniemieckiej stronie. Ze względu na zmiany własnościowe gruntów 
nastąpiła niewielka zmiana projektu budowlanego itym samym zostało wydane nowe pozwolenie na budowę. 
Zmiany te zostały zgłoszone do Wspólnego SekretariatuTechnicznego, który zaopiniował je pozytywnie. 

Dnia 06.04.2011 r. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.:„Realizacja Planu Ratowniczego w 
ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L” pomiędzy „SAB” 
Saksońskim Bankiem Odbudowy - Bankiem Wsparcia a „Partnerem Wiodącym” Miastem Jelenia Góra. 

Komitet Monitorujący podczas posiedzenia które odbyło się 15 lutego 2011 r. przyznał dofinansowanie. 
Dnia 04.08.2010 r. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. 
 


