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CENNE WSKAZÓWKI TRAFIAJĄ DO UCZNIÓW. O
BEZPIECZEŃSTWIE SŁÓW KILKA
Trwające ferie to doskonała okazja do rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Policjanci w
całym województwie spotykają się z najmłodszymi, by przekazać kilka cennych wskazówek. W
siedzibie lubuskiej komendy dzieci usłyszały nie tylko o zagrożeniach, ale także o pracy
funkcjonariuszy. Nie po raz pierwszy okazało się, że dzieci sporo na temat bezpieczeństwa już
wiedzą.
Czas odpoczynku od szkolnych ławek w województwie lubuskim powoli się kończy. Policjanci nie odnotowali w minionych
dwóch tygodniach żadnych poważnych zdarzeń, związanych z feriami. To także zasługa funkcjonariuszy, którzy niemal
codziennie spotykają się z dziećmi i młodzieżą, by przestrzegać przed zagrożeniami i konsekwencjami nieodpowiedzialnego
zachowania. Policjant prewencji jest częstym gościem szkół czy półkolonii.
Tym razem to lubuska komenda gościła uczestników zorganizowanego, zimowego wypoczynku. Uczniowie szkoły
podstawowej mieli okazję posłuchać, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać. Przekazane wskazówki nie ograniczają się
tylko i wyłącznie do ferii. Cyberzagrożenia dotyczą przecież całego roku. A właśnie ten temat wzbudził wśród uczniów spore
zainteresowanie. Jak się okazało dzieci dużo już wiedzą.
Policjanci mówili również o swojej służbie. Na sali pojawił się technik kryminalistyki, który pokazał narzędzia wykorzystywane
w codziennej pracy. Tłumaczył przy tym, w jaki sposób zabezpieczone ślady mogą doprowadzić do przestępcy. O swojej
pracy opowiadali też lubuscy antyterroryści. Ich sprzęt zawsze robi ogromne wrażenie. Nie inaczej było tym razem.
Funkcjonariusze nie zdążyli rozłożyć swojego sprzętu, a już pojawiły się pierwsze pytania i przymiarki. Każdy choć na chwilę
chciał założyć element specjalistycznego wyposażenia. Część dzieci już zgłosiło chęć wstąpienia do policji.
Zimowy wypoczynek za chwilę się zakończy. Przed policjantami jeszcze sporo pracy, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim
wypoczywającym. To ostatnie momenty, by skorzystać z ferii. Ale także czas powrotu do domu. Lubuska Policja zawsze służy
pomocą i jest do dyspozycji mieszkańców i podróżnych.

podkom. Grzegorz Jaroszewicz
Zespół Prasowy
KWP w Gorzowie Wlkp.

Ocena: 0/5 (0)

Tweetnij

