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KRĘCILI BEZPIECZEŃSTWEM …NA JEZIORSKU
Podczas imprezy sportowej zorganizowanej na terenie zbiornika Jeziorsko, policjanci z Poddębic
przekazywali wszystkim uczestnikom akcji informacje na temat bezpieczeństwa nad wodą.
Dzielnicowi przekazywali założenia programu „ Dzielnicowy bliżej nas”, działanie „Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”. Najmłodsi uczestnicy akcji otrzymały
książeczki, malowanki, ulotki oraz materiały tematyczne nawiązujące do bezpieczeństwa w czasie
wakacji.
2 lipca 2017 roku na terenie gminy Pęczniew klub sportowy „Rajsport” z siedzibą w Sieradzu zorganizował imprezę
sportową pn. „ TRIATLON Jeziorsko”. Do konkurencji sportowych przystąpili zawodnicy, którzy w rejonie zbiornika
Jeziorsko rozegrali wyścig pływacki oraz jazdę na rowerze. Nad całością zabezpieczenia w tym rejonie czuwali
poddębiccy stróże prawa.
Impreza sportowa była doskonałą okazją do spotkania z policjantami z Poddębic z mieszkańcami powiatu a także
uczestnikami tych zawodów . Podczas rozgrywek dzielnicowi oraz policjantka zespołu ds. nieletnich poddębickiej
komendy przekazywali cenne informacje na temat bezpieczeństwa nad wodą, które to działania zostały wpisane w
ogólnopolską kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” prowadzoną pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka
– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najmłodsi uczestnicy akcji wysłuchały porad związanych z bezpiecznym
wypoczynkiem nad wodą, korzystania ze sportów wodnych oraz sposobów unikania zagrożeń w kontaktach z osobami
obcymi. Szczególny nacisk położono na obecność osób dorosłych podczas kąpieli. Starsi „słuchacze” poznali założenia
programu „ Dzielnicowy bliżej nas”, działanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”,
które przedstawiał dzielnicowy podległej gminy. Dzieci otrzymały książeczki, ulotki oraz materiały tematyczne
nawiązujące do bezpieczeństwa w czasie wakacji, natomiast ich rodzice ulotki KMZB.
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