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ABY BEZPIECZNIE BYŁO PODCZAS WAKACJI
Jak co roku czerwiec obﬁtuje w imprezy plenerowe organizowane na terenie Zabrza. To dobry czas,
aby przypomnieć mieszkańcom o zasadach, których przestrzeganie może zapewnić nam
bezpieczeństwo podczas urlopowych wyjazdów, wypoczynku w górach i nad wodą. Dzielnicowi oraz
policyjni proﬁlaktycy w ramach działań „Kręci mani bezpieczeństwo … w wakacje” właśnie podczas
tych spotkań rozmawiali o bezpieczeństwie.
To już kolejny miesiąc w czasie którego zabrzańscy policjanci uczestniczyli w plenerowych imprezach organizowanych na
terenie miasta. Organizatorzy festynów, którzy zaprosili mundurowych do wspólnych działań, przygotowali nie tylko atrakcje
dla mieszkańców Zabrza, ale zadbali również o ich bezpieczeństwo. Podczas imprez zorganizowanych przez Szkoły
Podstawowe nr 7, 8, 14, 32 i 33 można było porozmawiać z dzielnicowymi, funkcjonariuszami zabrzańskiej drogówki oraz
policjantami, którzy na co dzień zajmują się proﬁlaktyka społeczną. Tak było również podczas festynu zorganizowanego
przez Zabrzańską Spółdzielnię Mieszkaniową „Mieszkam i żyję bezpiecznie”, Muzeum Górnictwa Węglowego „Fajne Zabrze”,
oraz podczas „Rodzinnego Pikniku Super Bohaterów” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kartel Kulturalny i
odbywającego się na terenie ogrodu botanicznego „Festiwalu Kwiatów”.
Na uczestników festynów oprócz fachowej wiedzy i odpowiedzi na niezliczoną ilość pytań kierowanych do policjantów, które
dotyczyły najczęściej bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zasad przewożenia dzieci, czekały przegotowane przez
mundurowych atrakcje. Każdy z uczestników imprezy mógł zasiąść za kierownicą policyjnego radiowozu, przymierzyć
elementy policyjnego umundurowania wykorzystywanego podczas zabezpieczania imprez masowych (kamizelka,
ochraniacze, kask, pałka szturmowa i tarcza), a także poddać się badaniu daktyloskopijnemu, czyli pobraniu odcisków
palców. Dużym zainteresowaniem cieszyła się darmowa aplikacja na telefony komórkowe „Moja Komenda”, która umożliwia
szybki kontakt telefoniczny z dzielnicowy. Po włączeniu lokalizacji w telefonie aplikacja ta pomóc może również osobom,
które się zgubiły w nawiązaniu kontaktu z najbliższą jednostką Policji. Koleją aplikacją, która wzbudziła zainteresowanie
dorosłych uczestników festynów była „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która już od wiosny 2018 roku dostępna
jest również w wersji na telefon komórkowy. To za jej pomocą mieszkańcy mogą zgłaszać zagrożenia, które w ich ocenie
mają wpływ na bezpieczeństwo. Policjanci przypomnieli uczestnikom festynów, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby wezwania pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy
korzystać z numerów alarmowych 112.
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