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W trosce o bezpieczeństwo szczególnie samotnych seniorów, katowiccy policjanci z okazji Dnia
Babci i Dziadka odwiedzili najstarszych mieszkańców Katowic w Domach Pomocy Społecznej oraz
wręczyli im kartki z życzeniami oraz radami, jak uniknąć wyłudzeń pieniędzy. Elektroniczna
wersja kartki została również przekazana do wszystkich katowickich szkół podstawowych, aby
dzieci mogły je wydrukować i wręczyć swoim babciom i dziadkom

Policjanci Zespołu ds. Proﬁlaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach z myślą o ukochanych babciach i
dziadkach, a także o osobach samotnych, w dniu ich święta zorganizowali akcję proﬁlaktyczną polegającą na przesłaniu
do wszystkich katowickich szkół podstawowych (54 placówek, 17000 uczniów) elektroniczną kartkę z życzeniami
przygotowaną przez uczennicę Klaudię Młynarczyk z Zespołu Szkół Poligraﬁczno – Mechanicznych w Katowicach. Kartka
została wyłoniona w drodze konkursu pn. „Bezpieczeństwo moich Dziadków”. Laurka oprócz życzeń zawiera ostrzeżenie
przed oszustami wyłudzającymi przez telefon pieniądze, a także katalog bezpiecznych zachowań mających na celu
uchronić seniorów przed staniem się oﬁarą przestępstwa. Zadaniem uczniów było pokazanie kartki swoim bliskim lub
samotnemu sąsiadowi, porozmawianie z nimi o czyhających zagrożeniach oraz sposobach ich uniknięcia.
Ponadto funkcjonariusze wydrukowali 2000 kartek, z czego ponad 700 przekazali podopiecznym dziewięciu katowickich
Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz sześciu całodziennych Domów Pomocy Społecznych, a także 1300 kartek

przekazali uczniom klas I – III dziewięciu szkół podstawowych w Katowicach z osiedla Witosa i Paderewskiego, z
Szopienic, Bogucic oraz Panewnik. Dzięki współpracy z dyrekcjami szkół, elektroniczna kartka została opublikowana na
szkolnych stronach internetowych. Dodatkowo laurka została przesłana newsletterem do Klubów Seniora działających
przy miejskich domach kultury, paraﬁach, klubach osiedlowych, stowarzyszeniach oraz Uniwersytetach Trzeciego Wieku
w Katowicach. Katowiccy proﬁlaktycy wraz z dzielnicowymi sierż. Kornelem Hejduk z Komisariatu Policji IV w
Katowicach oraz st. post. Pauliną Wieczorek z Komisariatu Policji III w Katowicach spotkali się również z seniorami z
Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Głogowskiej, Domu Pomocy Społecznej „Senior Residence” i „Zacisze”
przy ul. Pijarskiej oraz ul. Traktorzystów aby porozmawiać o bezpieczeństwie przez telefon, a także do kogo zwrócić się
o pomoc w przypadku doświadczania przemocy, bądź bycia jego świadkiem.
Poniżej elektroniczna kartka do pobrania w pliku pdf.
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