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DZIELNICOWI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
Dzielnicowi z wieluńskiej komendy w swojej codziennej służbie na rzecz mieszkańców powiatu
wieluńskiego realizują różnego rodzaju działania profilaktyczne. Mundurowi spotykają się nie tylko z
przedszkolakami czy uczniami szkół , ale także z dorosłymi i seniorami. W wielu przypadkach to
dzielnicowi wychodzą z inicjatywą zorganizowania takich spotkań bo jak sami podkreślają, to
doskonała okazja do wymiany zdań na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
W minionym tygodniu dzielnicowy zaprosił do Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu uczniów ze Szkoły Podstawowej z
Bieniądzic. W trakcie spotkania policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną w wieluńskiej komendzie wspierana przez
dzielnicowego oraz policjantów z wieluńskiej drogówki omówiła z dziećmi zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
jak również bezpiecznych zachowań w domu i na podwórku. Dzieci miały okazję zobaczyć sprzęt policyjny, jaki policjanci
wykorzystują w codziennej służbie tj. radiowóz oraz policyjne motocykle.
W tym samym tygodniu wieluński dzielnicowy spotkał się z seniorami w świetlicy środowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wieluniu. W trakcie spotkania mundurowy mówił o aktualnych zagrożeniach, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na działalność przestępczą ze strony wszelkiego rodzaju oszustów, złodziei, włamywaczy i naciągaczy.
Omówiono również zasady bezpiecznego poruszania się po drogach ze szczególnym wskazaniem na potrzebę używania
kamizelek odblaskowych w celu uniknięcia zagrożeń na drodze. Na koniec spotkania seniorzy otrzymali kamizelki
odblaskowe, które ufundowane zostały przez Urząd Miejski w Wieluniu.
Dzielnicowi spotykają się również z rodzicami uczniów, takie spotkanie zorganizowano w Szkole Podstawowej w Masłowicach.
Dzielnicowy wspólnie z policjantem z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii omawiali z rodzicami zagrożenia, z którymi mogą
zetknąć się ich pociechy w czasie codziennych kontaktów z rówieśnikami w szkole i poza nią. Poza tym omówiono
zagadnienia przeciwdziałania uzależnieniom od środków odurzających i substancji psychotropowych wykorzystując do tego
walizkę edukacyjną. Walizka jest wyposażona w różnego rodzaju atrapy narkotyków. Stanowi doskonały materiał poglądowy
dla dorosłych, którzy nie mieli styczności z tego rodzaju substancjami.
Każde spotkanie, w którym dzielnicowi mogą rozmawiać o bezpieczeństwie jest bardzo ważne. To również doskonała okazja
do przybliżenia założeń programu „Dzielnicowy bliżej nas”, aplikacji „Moja Komenda” oraz interaktywnego narzędzia, jakim
jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
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