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TO JUŻ 15 LAT WSPÓLNEJ PRACY NA RZECZ
BEZPIECZEŃSTWA

Wczoraj, przedstawiciele śremskiej Policji wzięli
udział w uroczystym posiedzeniu Rady Programu Bezpieczne Miasto. Podczas
spotkania szeroko omówiono i podsumowano tegoroczną oraz 15 - letnią
działalność Rady, która od wielu lat inicjuje i realizuje w gminie Śrem projekty
na rzecz bezpieczeństwa.
Uroczyste spotkanie było związane nie tylko z jubileuszem 15 - lecia Rady Programu
Bezpieczne Miasto, ale odbyło się też w związku z zakończeniem V kadencji samorządu
lokalnego.
Przypomnijmy, że Rada Programu Bezpieczne Miasto funkcjonuje od 15 lat przy
samorządzie gminy Śrem i wspiera działania śremskiej Policji z zakresu prewencji
kryminalnej i profilaktyki ruchu drogowego. Warto dodać, że w 2005r. Burmistrz Śremu
zgłosił akces gminy Śrem do udziału w ogólnopolskim konkursie Bezpieczna Gmina,
który organizowany był przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konkurs był
przedsięwzięciem adresowanym do wszystkich gmin w Polsce. Jego celem było
wyłonienie i nagrodzenie gmin, które wyróżniają się skutecznym i sprawnym działaniem
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. W efekcie gmina Śrem zajęła III
miejsce w tym konkursie, w kategorii gmin miejsko – wiejskich, m.in. za długofalową
realizację programu prewencyjnego Bezpieczne Miasto. Dziś możemy śmiało powiedzieć,
że Rada Programu Bezpieczne Miasto w zakresie profilaktycznych inicjatyw wspiera nas
już 15 lat. Wiele przedsięwzięć na stałe wpisało się w harmonogram naszej wspólnej
pracy. Do najstarszych inicjatyw, realizowanych w Śremie już od wielu lat należy m. in.,
adresowana do kierowców, policyjna akcja prewencyjna „Nie po oczach”. W ramach
akcji w śremskiej stacji kontroli pojazdów odbywa się bezpłatne sprawdzanie i
ustawianie świateł, sprawdzanie stanu układu kierowniczego i hamulcowego oraz gaśnic.
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