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... ZNÓW BĘDĄ WAKACJE! PAMIĘTAJMY O NASZYM
BEZPIECZEŃSTWIE
Okres wakacyjny to szczególny czas dla całych rodzin. W lipcu i sierpniu wielu z nas wyjedzie na
urlop, będzie spędzać dni nad wodą, w górach czy lesie. Część dzieci i młodzieży, zostając w
domu, wypełnia sobie czas zabawą w okolicy. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia
jednak, że zapominamy o rozmowie z najmłodszymi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Gliwiccy policjanci robią więc, co możliwe, aby przekazywać młodym informacje mogące uchronić
ich od problemów. W czerwcu nasi mundurowi odwiedzili 18 szkół, prowadzili zajęcia na
placykach (miasteczkach ruchu drogowego), były pogadanki o wakacjach, bezpieczeństwie nad
wodą oraz nowe zasady ruchu drogowego i pokaz sprzętu.

Prezentujemy zdjęcia tylko z dzisiejszych zajęć. Funkcjonariusze wydziału prewencji i ruchu drogowego gliwickiej
komendy byli w szkole podstawowej w Gierałtowicach. Sierżanci sztabowi Mateusz Piórkowski i Dawid Przybylski wraz z
nauczycielami zorganizowali placyk ruchu drogowego i przypominali zasady poruszania się po drogach. Przeprowadzili
instruktaże udzielania pierwszej pomocy. Rozmowy toczyły się wokół wątku wypoczynku nad wodą, bo to żywioł, który,
niestety, zbiera swoje żniwo. Na koniec wszyscy uczestnicy, na rowerach, ruszyli w trasę ze szkoły do zamku w
Chudowie.
W czasie wakacji, jak co roku, podczas codziennych patroli, policjanci będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Stosujmy się
do zaleceń sanepidu i funkcjonariuszy, bo przecież chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Przypominamy też, aby przed wyjazdem pomyśleć o właściwym zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Sprawdźmy, czy
wszystkie drzwi i okna zostały zamknięte, ponieważ najczęściej w ten sposób złodzieje dostają się do naszych
nieruchomości. Warto poprosić sąsiada, sąsiadkę, aby od czasu do czasu zwrócili uwagę na nasze mieszkanie oraz byli
czujni, gdyby działo się coś niepokojącego.
O bezpieczeństwo podczas podróży zadbają policjanci ruchu drogowego. Tym, którzy będą korzystać ze środków
komunikacji publicznej, przypominamy o zasłanianiu ust i nosa, dystansie od innych osób oraz podstawowych zasadach
bezpieczeństwa.
Zachowajmy szczególną ostrożność w miejscach, w których występuje duży tłok, np.: na dworcach kolejowych, w
galeriach handlowych, pociągach, autobusach.
Policjanci, w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci i młodzieży, podejmują
szereg inicjatyw, których celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa. Jedna z nich to przygotowanie wykazu miejsc
prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera
zestawienie punktów w kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, pod którymi można uzyskać informacje na
temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli.
Podczas nich sprawdzany jest przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego
oraz jego stan trzeźwości.
Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki
temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu.

W Gliwicach miejscem, w którym sprawdzane są autokary, jest Międzynarodowy Dworzec Autobusowy przy ul.
Pionierów. Kontakt w celu umówienia terminu: sekretariat WRD KMP w Gliwicach, tel. 47 85 92 290 lub 253 w godz.
8.00-15.00.

Plakat "Bezpieczne wakacje 2021"

5

4

6

10c

3

