KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KATOWICACH
https://katowice.policja.gov.pl/k14/prewencja/rzadowe-programy-prewen/209017,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-nad-woda-z-mi
eszkancami-Giszowca.html
2022-08-13, 04:49

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO… NAD WODĄ” Z
MIESZKAŃCAMI GISZOWCA
Policjanci uczestniczyli w II edycji Pikniku Rodzinnego pod hasłem „Żyjmy zdrowo”
zorganizowanego na osiedlu Giszowiec. Piknik okazał się świetną okazją do spotkania
mieszkańcami osiedla aby porozmawiać o bezpieczeństwie na co dzień oraz podczas zbliżających
się wakacji. Najmłodszych uczestników Festynu odwiedził Sznupek – przyjaciel dzieci.

Piknik rodzinny był zorganizowany przez Stowarzyszenie „Blok Aktywni Razem”. Hasłem przewodnim Festynu oprócz
zdrowego stylu życia było bezpieczeństwo na wakacjach. Można było zobaczyć liczne występy artystyczne oraz wziąć
udział w biegu na dystansie 5 km. Od policjantów na stanowisku proﬁlaktycznym można było usłyszeć wiele
praktycznych rad dotyczących bezpiecznego spędzania wakacji nad wodą. Sierż. sztab. Agnieszka Krzysztoﬁk z
komendy miejskiej wraz ze st. sierż. Jackiem Jaroszewskim oraz st. sierż. Danielem Janiszewskim - dzielnicowymi z
„piątki” przeprowadzili dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny promujący oznaczenia akwenów wodnych, kąpielisk czy
nadmorskich plaż. Dzieci wykonały prace ze znakami zabraniającymi kąpieli, informującymi o plaży strzeżonej oraz
przestrzegających o różnych niebezpieczeństwach tj.: wirach, palach czy kamienistym dnie. Podczas wykonywanych
prac policjanci rozmawiali z młodymi uczestnikami festynu m.in.: o bezpiecznych miejscach kąpieli, o ﬂagach
informujących, że możemy się kąpać, jak ustrzec się przed kradzieżą oraz co zabrać ze sobą wybierając się nad wodę.
Prawidłowe odpowiedzi oraz piękne prace zostały nagrodzone słodkościami, ulotkami akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…
nad wodą” oraz broszurami „Bezpieczna woda” z Ministerstwa Turystyki i Sportu. Ponadto dzieci mogły choć na chwile
zostać policjantem ubierając jego koszulkę oraz zasiadając „za kółkiem” oznakowanego radiowozu na sygnałach. Nad
bezpieczeństwem milusińskich czuwał Sznupek, do którego można było się przytulić oraz zrobić sobie wspólne zdjęcie.
Dzielnicowi wśród dorosłych promowali policyjne aplikacje: „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja
Komenda”, dzięki którym każdy mieszkaniec osiedla Giszowiec ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa w swojej okolicy.
Działania proﬁlaktyczne wypisują się w ogólnopolską kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Kręci mnie
bezpieczeństwo… nad wodą” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

