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IŁAWA: "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO" - W TROSCE O
BEZPIECZNE WAKACJE
W Suszu na plaży miejskiej odbył się coroczny festyn „Bezpieczne Wakacje”. Imprezę przy
współpracy z policjantami przygotowali strażacy - ochotnicy z Susza, ich koledzy z PSP i
funkcjonariusze Służby Więziennej. Na uczestników festynu czekało wiele ciekawych atrakcji i
niespodzianek. Nie zabrakło także tych związanych z bezpiecznym spędzaniem czasu wolnego.
Festyn „Bezpieczne Wakacje” to impreza promującą bezpieczeństwo i od lat ciesząca się w Suszu zainteresowaniem. W tym
roku została zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suszu, przy współpracy z Komendą Powiatową PSP,
policjantami Komisariatu Policji w Suszu, Komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz funkcjonariuszami Służby Więziennej.
Dzieci wraz z towarzyszącymi im opiekunami miały możliwość zapoznania się ze sprzętem, z którego na co dzień korzystają
policjanci, strażacy czy funkcjonariusze Służby Więziennej. Uczestnicy zabawy na stanowisku policyjnym w ramach działań
”Kręci mnie bezpieczeństwo” mogli obejrzeć radiowóz i poczuć się przez chwilę, jak funkcjonariusz jadący na interwencję
siedząc za jego kierownicą. Dowiedzieć się, dlaczego w niektórych radiowozach znajdują się kraty, a sygnały policyjne są
takie głośne. Chętni natomiast mogli przymierzyć kamizelkę kuloodporną bądź zestaw przeciwuderzeniowy składający się z
kamizelki z ochraniaczami barków i ramion, ochraniaczy nóg, ochraniaczy rąk oraz kasku ochronnego z osłoną twarzy.
Zestaw ten funkcjonariusze stosują w celu ochrony przed urazami spowodowanymi niebezpiecznymi przedmiotami
występującymi podczas działań związanych z zapewnianiem porządku publicznego przez policję. Wszyscy chętnie
wykonywali sobie pamiątkowe odciski palców, a każdy z uczestników spotkania otrzymał policyjną odznakę, którą następnie
mógł z dumą nosić podczas dalszej zabawy. Na stanowisku policyjnym dzieci mogły również przypomnieć sobie podstawowe
zasady bezpieczeństwa korzystając z plansz edukacyjnych „Bezpieczne Dziecko” oraz „Bezpieczna droga do szkoły”, które
zostały zakupione przez Starostwo Powiatowe w Iławie oraz Urząd Gminy Iława. Plansze te zostały przekazane Komendzie
Powiatowej Policji w Iławie, aby propagować prawidłowe zachowania. Uatrakcyjniły one spotkanie jak i pomogły w
usystematyzowaniu uzyskanych przez dzieci i młodzież informacji. Następnie każdy chętny mógł odpowiedzieć na
przygotowane zagadki i rozwiązać rebusy. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi nagradzane były odblaskami oraz „Podręcznym
Kodeksem Ruchu Drogowego” sﬁnansowanym przez Urząd Miasta Iława.
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Wielu dorosłych podczas spotkania przetestowało na sobie efekty obecności alkoholu i narkotyków w organizmie zakładając
na nos alkogogle i narkogogle, które zniekształcały obraz, spowolniały czasu reakcji i powodowały problemy z oceną
odległości i kierunków. Uczestnicy zabawy trzymając w ręce jajka musieli umieścić je na górze słupka drogowego. Strażacy
wspólnie z policjantami, funkcjonariuszami służby więziennej przygotowali wiele atrakcyjnych konkursów promujących
bezpieczeństwo najmłodszych w okresie wakacji. Stanowisko policyjne cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci
jak i ich opiekunowie zapoznali się z codzienną pracą funkcjonariuszy oraz przypomnieli sobie podstawowe zasady
bezpieczeństwa. Przebiegające w miłej atmosferze spotkanie zostało uwieńczone mnóstwem ciekawych pytań i zdjęć.
Policjant na egzaminie na kartę rowerową

W Szkole Podstawowej w Kamieńcu odbyło się spotkanie dzielnicowego z
Komisariatu Policji w Suszu z uczniami. Asp. Marek Bodnar uczestniczył w
egzaminie na kartę rowerową klasy 4. Podczas spotkania w ramach
kampanii edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo” funkcjonariusz
przypomniał wszystkim uczniom podstawowe zasady jakie obowiązują na
drodze i w jej pobliżu. Informując jednocześnie jak należy poruszać się
rowerem, a także jak ważne dla bezpieczeństwa jest noszenie elementów
odblaskowych.

Podczas spotkania policjant porozmawiał z dziećmi również na temat "Bezpiecznych wakacji", gdyż zbliżają się one wielkimi
krokami. Poinformował o zagrożeniach czyhających podczas letniego wypoczynku w trakcie zabawy w wodzie i nad wodą.
Dodatkowo uświadomił dzieci jak należy zachowywać się podczas pobytu w domu i poza nim bez opieki rodziców.
Dzieci bardzo chętnie rozmawiały z policjantem również na temat jego codziennej pracy. Przebiegające w miłej atmosferze
spotkanie zostało uwieńczone mnóstwem ciekawych pytań i zdjęć.
„Kręci mnie bezpieczeństwo…w domu, na drodze, na podwórku i nad wodą”
Spotkania z policjantami to zawsze okazja do przypomnienia kilku podstawowych zasad, do których należy się stosować
odpoczywając u babci czy wyjeżdżając na wycieczkę. Policjanci z iławskiej komendy - st. asp. Dominik Siestrzewitowski
wspólnie z mł. asp. Joanną Kwiatkowska - spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie na apelu przed
zbliżającymi się wakacjami.
Policjanci przedyskutowali z dziećmi jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, w domu czy na placu zabaw, uświadamiając
ich jednocześnie kto to jest osoba obca i co zrobić kiedy ktoś taki będzie ich zaczepiać na podwórku. Dzieci uczyły się jak
postępować, gdy zostaną zaatakowane przez zwierzę i ćwiczyły przybieranie postaw na tzw. „żółwia”. Omówili wspólnie
wakacyjne wyjazdy informując jak zadbać o bezpieczeństwo będąc nad wodą czy w górach oraz dlaczego należy słuchać
ratowników.
Przebiegające w miłej atmosferze spotkanie zostało uwieńczone mnóstwem ciekawych pytań. Wizyta gości zakończyła się
wspólnymi fotograﬁami i podziękowaniami za współpracę w roku szkolnym 2016/2017.
Jak powiedział st. asp. Dominik Siestrzewitowski:

W szkole podstawowej dzieci nie tylko się uczą pisać, czytać ale również życia w grupie i
zasad w niej obowiązujących. Kiedy występuje jakiś problem staram się od razu reagować i
każdą sprawę staram się traktować bardzo indywidualnie. Czasem wystarczy moja obecność,
że jestem, wysłucham, porozmawiam... Niejednokrotnie jednak trzeba działać szybko,
poszukać rozwiązania problemu, udzielić wsparcia. Tu bardzo ważna jest nasza stała
współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej czy powiatowym centrum pomocy rodzinie. To
dobro dziecka jest najważniejsze i dla niego działamy, ale czasem pomocy potrzebuje cała
rodzina. Staram się reagować, pomagać w takich sytuacjach, aby mieszkańcy mojego rejonu
mogli czuć się bezpiecznie
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