„Razem bezpieczniej w szkole, domu, środowisku"®.
W dniu 22 stycznia 2009 r. w sali sportowej w Wieprzu, odbyło się spotkanie
szkoleniowo – wywiadowcze. Po obejrzeniu sztuki noworocznej, rodzice oraz
zaproszeni goście wzięli udział w specjalnie przygotowanej prelekcji. Jej
głównym celem było przybliżenie problemów związanych z obecnym stanem
bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Tematem przewodnim był problem
poruszania się po drogach pod wpływem alkoholu. Omawiane zagadnienia
wynikały z realizowanego przez naszą szkołę programu: „Razem bezpieczniej
w szkole, domu, środowisku"®.
Punktualnie o godzinie 16:00 dyrektor mgr Wiesław Jakubiec przywitał
rodziców, nauczycieli oraz przybyłych na spotkanie gości, wśród których nie
zabrakło: Zastępcy Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Żywcu
mł.insp. Marioli Noszczyk – Będkowskiej, znanego z wielu znakomitych
szkoleń BRD asp. Pawła Roczyny, Komendanta Komisariatu Policji
w Węgierskiej Górce kom. Tadeusza Kani, wójta naszej gminy mgra inż.
Grzegorza Figury, przedstawiciela rodziców mgr Bogusławy Gluzy,
przedstawiciela lokalnych przedsiębiorców mgr Marii Popławskiej a także
Przewodniczącego Rady Gminy pana Mariana Motyki. Wymienieni wyżej
zabrali głos, który był wspomagany bardzo interesującą prezentacją (filmy,
zdjęcia, rozmaite statystyki z terenu naszej gminy). Na spotkanie po raz drugi
nie dotarli radni z sołectwa Brzuśnik oraz Wieprz. Szkoda, bo przecież oddolne
inicjatywy – zwłaszcza te związane z zapewnieniem lokalnego systemu
bezpieczeństwa, powinny być traktowane w sposób priorytetowy. Można więc
mieć tylko nadzieję że mimo swej nieobecności uda się uchwalić takie
rozwiązania, których osią będzie widoczna nie tylko w statystykach ale
i w codziennym życiu - poprawa stanu bezpieczeństwa. Tym razem bowiem
chodzi o takie rozwiązania, które będziemy realizować i monitorować RAZEM.
Będą one obejmowały m.in. rozwiązanie problemu wałęsających się psów,
wykonania kolejnych „metrów” chodnika, poprawy jakości oświetlenia oraz
wykonania monitoringu wizyjnego w kosztach którego deklarują swą pomoc
lokalni przedsiębiorcy oraz miejscowa parafia.
Podsumowując należy podkreślić, że zarówno szkoła jak i rodzice,
przedsiębiorcy przedstawiciele policji, władze kościelne oraz władze naszej
gminy zadeklarowali swój aktywny udział podczas realizacji wyżej
wymienionych zadań. Stwierdzono, że tylko wspólny wysiłek może przynieść
oczekiwane rezultaty. Zaufanie, wzajemne informowanie się oraz szeroko
rozumiane partnerstwo wśród wymienionych wyżej podmiotów - to klucz do
pełnej realizacji zadań jakie w dalszym ciągu stoją przed nami.
http://gimnazjum.konto.pl

