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BARTOSZYCE: SPOTKANIA Z NAJMŁODSZYMI I Z DOROSŁYMI –
RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA
Policjanci w toku codziennej służby wiele uwagi i pracy poświęcają zadaniom z zakresu szeroko
pojętej prewencji. Chcą w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców z informacjami,
które mają istotny wpływ na kształtowanie prawidłowych postaw wśród dzieci i młodzieży oraz ich
promowanie wśród dorosłych. Pierwsze wrażenie jakie odniosą najmłodsi po spotkaniu z policjantem,
zostanie w ich pamięci na długo, a dobra komunikacja z dorosłymi, wpłynie pozytywnie na
współpracę w zakresie bezpieczeństwa.
Młodzi goście z wizytą u policjantów
Dzisiaj (13.04.2018) dzieci z bartoszyckiego Przedszkola Publicznego nr 2 mogły poznać tajniki pracy policjantów. Dzieci
usłyszały, że służba stawia przed funkcjonariuszami różne zadania w zależności od tego, czy są z pionu prewencji, czy też z
kryminalnego. Policjantka rozmawiała z dziećmi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, przypomniał dzieciom, m.in. o tym,
że każde z nich może podróżować w foteliku lub na specjalnym siedzisku, zawsze z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.
Dowiedziały się też, że najważniejszym zadaniem dla wszystkich policjantów jest ochrona życia i zdrowia ludzi. Pogoda
sprzyjała, więc dzieci cały swój czas poświęciły na oglądania radiowozu, quadów i policyjnych motocykli. Kolejki ustawiały się
do każdego z prezentowanych pojazdów.
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Ładowanie odtwarzacza...

Bezpieczni w ruchu drogowym – spotkanie z młodzieżą
Wczoraj (12.04.2018) policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach. Głównym
tematem spotkania było bezpieczeństwo młodych kierowców w ruchu drogowym. Większa część uczestników spotkania ma
prawo jazdy. Szczególnie początkującym kierowcom warto przypominać i uświadamiać ich jak tragiczne w skutkach może
być nieodpowiedzialne, brawurowe zachowanie na drodze. Młodzi kierowcy często przeceniają swoje umiejętności i chcąc
zaimponować rówieśnikom przekraczają prędkość, nie zapinają pasów bezpieczeństwa, czy wsiadają za kółko na podwójnym
gazie. Policjantki powiedziały młodym kierowcom jakie konsekwencje prawne grożą na nieprzestrzeganie przepisów ruchu
drogowego. Funkcjonariuszki zachęcały też młodzież do wstąpienia w nasze szeregi. Przedstawiły zasady doboru do służby i
możliwości jakie daje praca w policji.
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Bezpieczni w sieci
Chcemy tego, czy też nie, ale dzisiejsza młodzież większość swojego wolnego czasu poświęca na surfowanie w Internecie.
Najważniejsze dla ich bezpieczeństwa jest świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne korzystane z tego
narzędzia kontaktu ze światem. Policjanci rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o tym jak być bezpiecznym w sieci. W tym
tygodniu, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach spotkali się z uczniami w szkole podstawowej w
Kinkajmach. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci. Dzieci i młodzież dowiedziały się, że osoby
korzystające z Internetu nie są anonimowe. Policjanci informowali uczestników spotkania, że nie można nikogo obrażać i
ośmieszać negatywnymi komentarzami umieszczanymi na popularnych portalach społecznościowych. Młodzież usłyszała, że
na pozór niewinne zdjęcie umieszczone w Internecie może być powodem sporych kłopotów, dzieje się tak, jeżeli znajdująca
się na nim osoba nie zgadza się na jego publikację. Kolejna część spotkania poświęcona była bezpieczeństwu pieszych i
rowerzystów w ruchu drogowym i bezpiecznym zrachowaniom w czasie wolnego czasu. Policjanci zachęcali uczniów, aby
swój wolny czas spędzali nie tylko przed komputerem, ale jeżdżąc bezpiecznie rowerem, na rolkach, czy grając w piłkę.
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Spotkanie z bezrobotnymi
Policjanci z bartoszyckiej komendy realizują cykl spotkań z bezrobotnymi. Osoby, które zapraszane
są do Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach mogą teraz skorzystać z informacji przekazanych im przez policjantów.
Spotkania aktywizujące bezrobotnych organizowane są cyklicznie w miejscowym Urzędzie Pracy. Dzięki współpracy z
przedstawicielami urzędu, policjanci mogą uczestniczyć w tych spotkaniach. Funkcjonariusze przedstawiali zasady doboru do
służby w policji, mówili o możliwościach jakie dają aplikacje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i Moja Komenda.
Policjanci mówili też o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Informowali, że każdy pieszy poza obszarem
zabudowanym, po zmierzchu musi używać elementów odblaskowych i wręczyli uczestniczącym w spotkaniu opaski
odblaskowe. Część spotkania poświęcona była bezpieczeństwu rowerzystów, rozmawiano również o tym, że podejmowanie
pracy pod działaniem alkoholu jest wykroczeniem z art. 70 kw.
(mk/tm)

Ocena: 0/5 (0)

Tweetnij

