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WAKACJE TUŻ, TUŻ...
Niebawem rozpoczną się wakacje, dlatego wieluńscy policjanci jeszcze przed ich rozpoczęciem
spotykają się z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach i szkołach powiatu wieluńskiego, aby
przygotować ich do bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie letnim. Podczas licznych
pogadanek, prelekcji szczególną uwagę mundurowi poświęcają tematowi dotyczącemu
bezpieczeństwu nad wodą w związku z akcją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
"Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą".
Okres wakacyjny to czas, w którym uczniowie mają dużo wolnego czasu, który najczęściej spędzają na świeżym powietrzu
korzystając z uroków lata, często poznają nowe osoby . Aby ten czas kojarzył się dobrze, z bezpiecznym wypoczynkiem
dzielnicowi oraz policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną odwiedzili już przedszkolaków oraz uczniów min. ze Szkół
Podstawowych nr 5 w Wieluniu, Skomlinie, Czarnożyłach, Narmicach, Załęczu Małym i Wielkim. W działania bezpieczne
wakacje włączył się również rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, który wspólnie z wieluńskimi
mundurowymi prowadzi prelekcje.
W trakcie pogadanek policjanci poruszali tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w trakcie letniego
wypoczynku. Przypomniano dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, wskazano na konieczność używania
elementów odblaskowych, jak zachować się gdy zaczepi nas obca osoba lub gdy się zgubimy. Mundurowi przypomnieli
dzieciom zasady bezpieczeństwa podczas zabawy w domu i na podwórku, oraz trakcie różnego rodzaju wycieczek w górach
lub w lesie. Dzieci mogły również dowiedzieć się jak zachować się w sytuacji zagrożenia oraz w jaki sposób wzywać pomoc.
Szczególną uwagę poświęcono tematowi dotyczącemu bezpieczeństwu nad wodą w związku z akcją "Kręci mnie
bezpieczeństwo...nad wodą" skierowanej zarówno do dzieci i młodzieży jak i dorosłych, mającej na celu poprawić
bezpieczeństwo osób przebywających w wodzie i nad wodą. Uczniowie wysłuchali także porad związanych z bezpiecznym
korzystaniem z internetu, a także zagrożeń związanych z używaniem wszelkiego rodzaju środków psychoaktywnych.
Policjanci zachęcali także dzieci do udziału w konkursie „FILMOWY przeWODNIK”, który został objęty patronatem honorowym
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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