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POLICJANCI ROZMAWIALI Z UCZNIAMI KLAS GIMNAZJALNYCH O
BEZPIECZEŃSTWIE PODCZAS "ZIELONEJ SZKOŁY"
W ramach „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego”, zorganizowane zostały dla uczniów z klas gimnazjalnych i
ponadpodstawowych zajęcia profilaktyczne, pn. „Zielona Szkoła – Myślęcinek 2018”.
Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.
Po raz kolejny wystartowała "Zielona szkoła". Straż Miejska w Bydgoszczy wspólnie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta
Bydgoszczy ds. Osób Niepełnosprawnych Panem Krzysztofem Kranz oraz Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy w ramach
„Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”,
zorganizowali zajęcia profilaktyczne pn. „Zielona szkoła – Myślęcinek 2018”, dla młodzieży w wieku gimnazjalnym. Zajęcia
realizowane są w dniach 11-14 czerwca w bydgoskim Myślęcinku, w kameralnej atmosferze na świeżym powietrzu.
Spotkania odbywają się w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku przy miasteczku rowerowym. Zajęcia o charakterze
profilaktycznym zostały przygotowane przy współpracy Straży Miejskiej w Bydgoszczy, bydgoskiej Policji, Maltańskiej Służby
Medycznej, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Żandarmerii Wojskowej, Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, W.O.P.R. oraz Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy.
Po raz kolejny gościem spotkań z młodzieżą jest Krzysztof Kranz pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, który
odpowiada o historii swojego życia, wypadku i dalszym życiu po nim.
Wczoraj (11.06.2018) w zajęciach wzięło udział ok. 65 młodych ludzi ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Bydgoszczy z klas
gimnazjalnych, którzy dowiedzieli się m. in:
●

jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia mogą wystąpić podczas wypoczynku letniego oraz jak im przeciwdziałać;

●

o algorytmach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

●

jak bezpiecznie korzystać z kąpieli podczas wakacji;

●

bezpiecznych zachowaniach w kontaktach z psami.

Wszystkim uczestnikom przypomniano zasady bezpieczeństwa, dodatkowo sierż. szt. Rafał Wohlfeil przybliżył młodym
ludziom mechanizmy handlu ludźmi oraz bezpieczeństwa podczas podróży zagranicznych.
Na kolejnych spotkaniach młodzież pozna rolę służb oraz wiele cennych rad niezbędnych w codziennym życiu. Spotkania te
od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dają możliwość zadawania pytań i uzyskania na nie fachowych odpowiedzi
przez specjalistów. Zajęcia jak zawsze były ciekawe, a taka nauka na pewno "nie pójdzie w las".
W nadchodzący piątek (15.06.2018) na auli UTP w Bydgoszczy odbędzie się również konferencja pn. "Głową dna nie
przebijesz", na która zaproszono około 500 uczniów.
Spotkania te doskonale wpisują się w kampanię MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą".
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