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BEZPIECZNE WAKACJE W TARNOWSKICH GÓRACH
Na tarnogórskim Rynku policjanci wraz ratownikami z WOPR-u, harcerzami oraz bankowcami
przeprowadzili szkolenia i prelekcje na temat bezpieczeństwa. Każdy mógł przejść szybki kurs
pierwszej pomocy, sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze oraz porozmawiać ze
specjalistami od bezpieczeństwa w naszym mieście.
Podczas imprezy, zorganizowanej wspólnie ratownikami, tarnogórskim magistratem i bankowcami uczestniczyły dzieci,
ich rodzice oraz turyści. Każdy uczestnik oprócz tego, że otrzymał miły upominek, mógł zobaczyć policyjny sprzęt,
zasiąść za sterem łodzi lub skutera wodnego oraz przygotować się na „bezpieczne wakacje”.
Podczas tegorocznego pikniku nie tylko najmłodsi czynnie uczestniczyli w szkoleniach i prelekcjach na temat
bezpieczeństwa. W zajęciach i konkursach uczestniczyło kilkuset mieszkańców z Tarnowskich Gór i okolic. W piknik
włączyli się także bankowcy z PKO Bank Polski, którzy oprócz prelekcji na temat bezpiecznego korzystania z środków
płatniczych, interentu przygotowali kilkaset nagród w formie kamizelek odblaskowych, świecących bransoletek oraz
długopisów. Dużą atrakcją dla wszystkich był pokaz ratowników WOPR, którzy oprócz prezentacji łodzi, skutera
wodnego oraz innego specjalistycznego sprzętu prowadzili kursy pierwszej pomocy. W spotkaniu wykorzystany został
specjalistyczny sprzęt policyjny, autobus więźniarka Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
policyjne motocykle, radiowozy, a także videorejestrator. Było też stanowisko technika kryminalistyki, gdzie każdy mógł
zobaczyć jak zabezpiecza się ślady i zrobić sobie na pamiątkę odciski palców. Były konkursy jazdy na rowerze, z
wiedzy na temat ruchu drogowego, stanowisko z alkogoglami. Każdy mógł spróbować w tych specjalnych okularach
kopnąć piłkę do bramki. Były konkursy rysunkowe i z udzielania pierwszej pomocy. Była maskotka śląskiej policji –
Sznupek, który do każdego miał czas na pamiątkowe zdjęcie. Wszystko po to, aby najbliższe dwa miesiące wakacji
spędzić bezpiecznie i być przygotowanym na różne sytuacje. Piknik odbył się w związku z prowadzonymi kampaniami
„Rok pieszego 2015” „Rowerem bezpiecznie do celu” oraz „Bezpiecznych Wakacji”. Dziękujemy wszystkim
współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia, szczególne ratownikom, wolontariuszkom,
bankowcom oraz pracownikom tarnogórskiego magistratu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i chęć
podnoszenia swoich umiejętności w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie.
Nagrody i odblaski przygotował Urząd Miasta w Tarnowskich Górach oraz PKO Bank Polski.

