STRA� MIEJSKA w Jeleniej G�ze
Bezpiecze�two

<br /><br /><strong>KOALICJA NA RZECZ BEZPIECZE�TWA</strong><br /><br /> Wysoki poziom
przestrzegania prawa i porz�dku publicznego sprzyja dzia�alno�ci gospodarczej oraz tworzy dobry klimat
wspó�pracy mi�zyinstytucjonalnej. Dlatego te� dzia�ania poprawiaj�ce stan bezpiecze�twa i porz�dku mog�
stanowi�p�aszczyzn�wspólnych przedsi�zi�, ró�nych instytucji, zarówno tych, które statutowo s� odpowiedzialne
za bezpiecze�two i porz�dek, jak i tych, które realizuj� swoj� misj�dzia�aj�c w sferze komercyjnej.<br /><br />
Postaw� realizacji programu „Koalicja na rzecz bezpiecze�twa” jest pozyskanie sprzymierze�ów
wspó�dzia�aj�cych z instytucjami Stra�y Miejskiej, Policji, Stra�y Po�arnej w sprawie przeprowadzenia
wspólnych przedsi�zi� na rzecz poprawy bezpiecze�twa w mie�cie. Koalicjant poprzez kontaktowanie si�z
instytucj� pilotuj�c� realizacj�programu definiuje grup�problemów, które dotycz� sfer�jego dzia�alno�ci z
zakresu przestrzegania porz�dku i bezpiecze�twa. Ustalone s� te� tematy wspó�pracy.<br /><br /> Program
„Koalicja na rzecz bezpiecze�twa" spe�nia funkcj�mikroprogramu, czyli takiego, w sk�ad którego wchodzi suma
poszczególnych przedsi�zi� maj�cych cechy jednorazowych lub powtarzaj�cych si�programów
autonomicznych.<br /><br /><strong>CEL PROGRAMU</strong><br /><br /> G�ównym celem realizacji programu
jest pozyskanie zainteresowanych koalicjantów stanem porz�dku publicznego i bezpiecze�twem.<br /><br
/>Wspó�uczestnictwo w dzia�aniach prewencyjnych prowadzi do podniesienia stanu wiedzy uczestników programu o
problemach z zakresu nieprzestrzegania prawa. Daje tak�e mo�liwo��wspó�dzia�ania koalicjantów ze
s�u�bami, które statutowo realizuj� dzia�ania prewencyjne na co dzie�<br /><br /> G�ównym celem koalicjanta
jest promocja firmy lub instytucji jako podmiotu prowadz�cego dzia�ania marketingowe zorientowane nie tyle na
produkt swojej dzia�alno�ci, co na kreowanie w�asnego wizerunku. Powy�szy sposób definiowania celów
realizacji programu „Koalicja na rzecz bezpiecze�twa” ��czy interesy instytucji realizuj�cych program (Stra�
Miejska, Policja, Stra� Po�arna) oraz Koalicjantów.<br /><br /><br /><strong>Bezpieczne Nasze
Dziecko</strong><br /><br /> W dniach od 20.09 do 24.09 odbywa� si�w na terenie Jeleniej Góry najwi�szy
konkurs bezpiecze�twa pod has�em "Bezpieczne Nasze Dziecko". Konkurs by� zorganizowany przez Jeleniogórsk�
Stra� Miejsk� przy wspó� organizacji Komendy Miejskiej Policji, Pa�twowej Stra�y Po�arnej, Miejskiego
Zak�adu Komunikacyjnego. W konkursie tym uczestniczy�y klasy I - VI z Jeleniogórskich Szkó� Podstawowych i
klasy I - III z Gimnazjów oraz Szko�y z Je�owa Sudeckiego, Czernicy, �omnicy, Mys�akowic, Piechowic. <br
/><br />Konkurs z uwagi na du�� liczb�startuj�cych uczestników odbywa� si�w Szko�ach z podzieleniem na
klasy.<br />Szkole Podstawowej nr 8 przy ulicy Paderewskiego - klasy I - III,<br />Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy
Cieplickiej - klasy I - III,<br />Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Morcinka - klasy IV - VI,<br />Szkole
Podstawowej nr 7 przy ulicy 1 Maja - klasy IV - VI,<br />Gimnazjum przy Zespole Szkó� Rzemios� Artystycznych klasy I - III.<br /><br />Ogólnie w konkursie uczestniczy�o 700 uczniów.<br />Dru�yny by�y pi�ioosobowe i
reprezentowa�y Szko�y Podstawowe:<br /> <br />Szko��Podstawow� nr 2<br />Szko��Podstawow� nr 3<br
/>Szko��Podstawow� nr 5<br />Szko��Podstawow� nr 6 <br />Szko��Podstawow� nr 7<br />Szko�
Podstawow� nr 8 <br />Szko��Podstawow� nr 10<br />Szko��Podstawow� nr 11<br />Szko��Podstawow� nr
13<br />Szko��Podstawow� nr 15<br />Szko��Spo�eczn�<br />Zespó� Szkó� i Placówek<br />Szko�
Podstawow� w Czernicy<br />Szko��Podstawow� w Je�owie Sudeckim <br />Szko��Podstawow� w
�omnicy<br />Szko��Podstawow� w Mys�akowicach<br />Szko��Podstawow� w Piechowicach <br /><br
/>Reprezentacje Szkó� Gimnazjalnych:<br /> <br />Gimnazjum nr 1<br />Gimnazjum nr 2<br />Gimnazjum nr 3<br
/>Gimnazjum nr 4<br />Gimnazjum przy Zespole Szkó� Rzemios� Artystycznych<br />Gimnazjum przy Zespole
Szkó� Drzewnych i Le�nych<br />Gimnazjum przy Liceum Ogólnokszta�c�cym<br />Gimnazjum przy Zespole
Szkó� i Placówek<br />Gimnazjum w Je�owie Sudeckim<br />Gimnazjum w Piechowicach<br />Gimnazjum w
Mys�akowicach<br />Gimnazjum Spo�eczne<br />Gimnazjum w �omnicy<br /><br />Rywalizacja w
poszczególnych szko�ach odbywa�a si�mi�zy poziomami nauki. Konkurs obejmowa� konkurencje:<br />Konkurs
wiedzy o bezpiecze�twie,<br />Konkurs wiedzy o znakach drogowych,<br />Konkurs zwijania w� stra�ackiego,<br
/>Konkurs w miasteczku ruchu drogowego.<br /><br />Patronat nad Konkursem obj��:<br />Prezydent Miasta
Jeleniej Góry <br />Pan Dr Józef Kusiak.<br /><br /> Komenda Stra�y Miejskiej oraz Komendy Policji i Stra�y
Po�arnej pragn� serdeczne podzi�owa�wszystkim uczestnikom konkursu za wzorow� postaw�w czasie trwania
konkursów oraz osi�gni�e wyniki.<br /><br />A szczególne podzi�owania sk�adamy Dyrekcjom Szkó� w których
odbywa�y si�konkursy z uwagi na trud jaki wnios�y w przygotowania organizacyjne.<br /><br />Jednocze�nie
pragniemy podzi�owa�wszystkim firm� które pomog�y przy organizacji tego tak du�ego przedsi�zi�ia za
przekazanie nagród bo przecie� ka�dy uczestnik konkursu uczestnicz�c w takim wydarzeniu chce otrzyma�za swój
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trud nagrod� <p>
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