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„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO... NAD WODĄ” - WSPÓLNE
DZIAŁANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH W JAWORZNIE
Policjanci wraz ze strażakami z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworznie
przeprowadzili wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wypoczywających nad wodą.
Odbyły się one na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Sosina. Na uczestników
czekało mnóstwo atrakcji. Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą” została objęta
patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Służby ratunkowe z Jaworzna aktywnie zaangażowały się we wspólne działania w ramach kampanii „Kręci mnie
bezpieczeństwo”. Dzisiaj mundurowi w rejonie zalewu Sosina rozpoczęli cykl działań informacyjno-edukacyjnych
promujących bezpieczne zachowania nad wodą. Działania proﬁlaktyczne otworzył szef jaworznickiej policji inspektor Robert
Trzupek, który przywitał wszystkich obecnych oraz przedstawił założenia i cele akcji, a także zaprosił do korzystania z
przygotowanych atrakcji. Wszystko to w myśl prowadzonej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad
wodą”, organizowanej pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pobaw się, odpocznij i bezpiecznie wróć z wakacji - przestrzegali policjanci i strażacy, którzy spotkali się nad zalewem
m.in. z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaworznie. Podczas prelekcji młodszy
aspirant Monika Śliwińska przypomniała telefony alarmowe do służb ratunkowych oraz o właściwej reakcji w sytuacji,
gdy inna osoba potrzebuje pomocy. Pouczyła, że woda oprócz radości i zabawy, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw,
takich, jak skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu czy pływanie w miejscach niedozwolonych.

Młodym jaworznianom mundurowi opowiadali co robić, by ich wypoczynek nad wodą był bezpieczny. Policjanci
przekazywali urlopowiczom korzystającym z kąpieli wodnych ulotki oraz naklejki informacyjne, które nakłaniają m.in. do
korzystania ze strzeżonych kąpielisk, stosowania się do obowiązujących na nich znaków oraz dostosowania rodzaju
aktywności do indywidualnych możliwości i umiejętności. Policjanci przybliżyli również założenia trwającego konkursu
ﬁlmowego na przygotowanie spotu promującego bezpieczne przebywanie nad wodą pn. Filmowy przeWODNIK. Dzieci
obejrzeć mogły z bliska policyjną motorówkę oraz sprzęt policyjny i usiąść za kierownicą radiowozu.
Najciekawszym punktem spotkania były pokazy służb ratunkowych. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć pokaz
ratowania osoby tonącej i udzielania jej pierwszej pomocy przedmedycznej, prezentację sprzętu do ratownictwa
wodnego oraz jego praktyczne wykorzystanie.
Na koniec wszystkie grupy dzieci otrzymały z rąk komendanta i dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu pana
Sebastiana Kusia, drobne upominki.

