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margin: 5px; width: 170px" /></a> �� Jeleniog�ski p�ina� 13. Dolno�l�skiego Konkursu Bezpiecze�twa dla
Dzieci i M�odzie�y “Ucz�si�bezpiecznie �y��� 4 kwietnia zgromadzi� ponad 300 dzieci ze 100 przedszkoli,
szk�podstawowych i gimnazj� z obszaru Euroregionu Nysa. Hala sportowa przy ulicy Z�otniczej zamieni�a si�w
poligon, gdzie dzieci i m�odzie� poddawani byli rozmaitym zadaniom zwi�zanym z bezpiecznym i ekologicznym
�yciem. Niemal sto zada�konkursowych s�ziowa�o ponad 100 s�zi�.<br /> <p><br /> Laureaci trzech
pierwszych miejsc wyst�pi� w finale 10 maja na Uniwersytecie Wroc�awskim. <br /> <br /> W kategorii „zer�ki”
zwyci��o Miejskie Przedszkole nr 27 z Jeleniej G�y, przed jeleniog�skim Miejskim Przedszkolem nr 13 i
Przedszkolem Niepublicznym nr 3 Pajacyk ze Zgorzelca. <br /> <br /> W kategorii „klasy I – III” pierwsze miejsce
zdoby�a SP nr 10 z Jeleniej G�y, drugie miejsce MZS nr 3 SP nr 2 z Boles�awca, a trzecie SP nr 3 z Kowar. <br />
<br /> W�r� „klas IV – VI” prym wiod�a SP nr 3 w Kowarach, przed SP nr 4 z Boles�awca i MZS nr 1 SP nr 5 z
Boles�awca. <br /> <br /> W kategorii „gimnazja” najlepsze okaza�o si�gimnazjum z ZSO nr 1 w Jeleniej G�ze,
drugie miejsce uzyska�o gimnazjum z Zespo�u Szk�Rzemios� Artystycznych, a trzecie Gimnazjum Katolickie z
Jeleniej G�y. <br /> <br /> To by� ju� trzeci p�ina�, wcze�niej podobne odby�y si�w Legnicy i Wa�brzychu.
Przez 13 edycji konkursu organizowanego przez Euroregion Nysa bezpiecznie �y�uczy�o si�ponad 300 tysi�y
dzieci i m�odzie�y. <br /> <br /> - Konkurs uczy praktycznych umiej�no�ci udzielania pierwszej pomocy innym i
sobie oraz prawid�owego i ekologicznego zachowania w zagro�eniach dnia codziennego – t�umaczy Maciej
Ga��ki, organizator konkursu – Konkurs� pierwszej pomocy czy ekologicznych w Polsce jest bardzo du�o, ale
wszystkie dotycz� wybranych dziedzin. Nasz konkurs jest multimedialny. Bo cz�owiek nie funkcjonuje w �yciu w
jakim� wycinku �ycia. <br /> <br /> W zorganizowaniu stanowisk i s�ziowaniu pomaga�y Zespo�y Szk
Og�nokszta�c�cych nr 1 i nr 3 z Jeleniej G�y, Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej G�ze, Nadle�nictwo “�nie�ka” w
Kowarach, Grupa Karkonoska GOPR, <b>Stra� Miejska w Jeleniej G�ze</b>, Komenda Miejska Pa�twowej Stra�y
Po�arnej w Jeleniej G�ze, Komenda Miejska Policji w Jeleniej G�ze, Karkonoski Park Narodowy, Karkonoski Klub
Owczarka Niemieckiego, Towarzystwo Opieki nad Zwierz�ami, Ochotnicza Stra� Po�arna w Sosn�ce oraz
Ochotnicza Stra� Po�arna w Podg�zynie. <br /> <br /> �r��o (tekst i foto): <a
href="http://www.nj24.pl/article/uczyli-sie-bezpiecznie-zyc-0" target="_blank">nj24.pl</a> <br /> <br />
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