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BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!
Funkcjonariusze z powiatu włocławskiego uczestniczyli w minionym tygodniu w spotkaniach z
dziećmi i młodzieżą. Były to okazje do poznania zawodu policjanta oraz nauki poprzez zabawę.
Wspólne rozważania na temat bezpieczeństwa i możliwość wczucia się w rolę policjanta na służbie
sprawiły wiele radości wszystkim zgromadzonym.
W środę i czwartek (07.08 i 08.08.2019) policjanci z włocławskiej komendy gościli kolejne grupy dzieci z półkolonii. Tym
razem byli to podopieczni w wieku 7-14 lat ze Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Twórczości i Kreatywności uczestniczący w
letniej akcji Klubu „Łęg”. Mundurowi tradycyjnie oprowadzili ich po budynku komendy i opowiadali o służbie. Głównym
tematem rozmów było bezpieczeństwo podczas trwających wakacji. Największą atrakcją wycieczki okazał się policyjny
radiowóz, w którym każdy mógł zrobić sobie zdjęcie i poczuć się jak prawdziwy policjant.
Z kolei w środę (07.08.2019) to mundurowi zaproszeni zostali do parku przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy
Kujawskiej. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” policjanci przeprowadzali z dziećmi i młodzieżą pogadanki proﬁlaktyczne,
konkursy z nagrodami a także prezentowali sprzęt służbowy.
Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej zademonstrowali alkogogle i narkogogle, w których można było
pokonać specjalnie przygotowany slalom. Policjantka z Wydziału Prewencji rozmawiała ze zgromadzonymi o szeroko pojętym
bezpieczeństwie i numerze alarmowym 112. Obecna na festynie „drogówka” przypominała podstawowe zasady poruszania
się po drogach, zwracając szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Z kolei kwestię właściwego
zachowania się na kąpieliskach poruszali funkcjonariusze zajmujący się patrolowaniem wody i terenów przywodnych.
Pokazali wykorzystywany w ich pracy sprzęt taki jak suchy skafander, boja ratownicza czy też aparatura do nurkowania.
Swoje umiejętności zademonstrował także policyjny pies, który pilnie wykonywał polecenia swego przewodnika. Na koniec
spotkania mundurowi rozdali najmłodszym drobne upominki.
Działania proﬁlaktyczne przeprowadzone przez policjantów na terenie jednostki oraz na festynie z pewnością przyczynią się
do podniesienia poziomu świadomości młodszych i starszych odnośnie zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom.
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