POLICJA.PL
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/100319,Bezpieczne-wakacje-nad-woda.html
2022-09-30, 19:16

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNE WAKACJE NAD WODĄ
Data publikacji 25.06.2014

Prawie pół tysiąca dzieci obserwowało pokazy ratownictwa w wykonaniu policjantów Komisariatu
Wodnego Policji KWP w Poznaniu. Dzieci uczyły się podstawowych zasad bezpiecznego
zachowania się nad wodą podczas wypoczynku. Akcja edukacyjna tuż przed końcem roku
szkolnego została zorganizowana w podpoznańskim Lusowie oraz innych miastach w
Wielkopolsce.
W podpoznańskim Lusowie policjanci Komisariatu Wodnego Policji KWP w Poznaniu zorganizowali pokazy sprawności
ratownictwa na wodzie. Do udziału w akcji edukacyjnej zostali zaproszeni uczniowie Szkoły Podstawowej w Lusowie i
innych okolicznych szkół. Poza pokazami policjanci z Wydziału Prewencji KWP i KMP w Poznaniu przygotowali mnóstwo
atrakcji i zabaw. Podczas nich dzieci uczyły się bezpiecznego zachowania nad wodą. Podobne spotkania edukacyjne z
uczniami szkół odbywały się w całej Wielkopolsce.
W środę na doskonale zorganizowanej plaży nad jeziorem Lusowskim policjanci przygotowali dla uczniów szkół
podstawowych mnóstwo atrakcji. Policjantki i policjanci zajmujący się proﬁlaktyką zapraszali dzieci do gier i zabaw.
Przewodnik specjalnie szkolonego owczarka niemieckiego z KPP we Wrześni był ciągle oblegany przez najmłodszych.
Dzieci podziwiały także policyjnego labradora z komisariatu wodnego i parę policyjnych koni z KMP Poznań. Z
ciekawością dzieci zaglądały do policyjnych radiowozów, fotografowały się przy policyjnym motocyklu z poznańskiej
drogówki albo poznawały wnętrze wozu straży pożarnej.
To wszystko było przygotowaniem do części pokazowej. Policjanci Komisariatu Wodnego na jeziorze tuż przy kąpielisku
zaprezentowali swoje umiejętności w akcjach ratowniczych. Po wodzie pływały szybkie łodzie motorowe, a
funkcjonariusze sprawnie wyciągali z wody pozorantów udających osoby tonące. W pokazach wzięli też udział ratownicy
WOPR i strażacy.
W kulminacyjnym momencie pokazu nad głowami obserwujących wszystko dzieci pojawił się policyjny śmigłowiec. Po
okrążeniu miejsca wypadku dwóch łodzi maszyna zawisła nad osobami potrzebującymi pomocy. Prośbę o pomoc
sygnalizowali świecami dymnymi i ﬂarami sygnałowymi. Ku zdumieniu dzieci ze śmigłowca skoczyli do wody policyjni
ratownicy. Pozoranci zostali potem wciągnięci na pokłady łodzi motorowych, a śmigłowiec cały czas z powietrza
ubezpieczał akcję ratunkową.
Spotkania edukacyjne, które mają promować wśród dzieci bezpieczne zachowanie nad wodą, zostały przeprowadzone w
całej Wielkopolsce. Dwa dni przed rozdaniem świadectw i rozpoczęciem letnich wakacji to dobry moment na takie
przedsięwzięcia. Policjanci w trosce o bezpieczeństwo wypoczywających nad wodą zaprezentowali swoją gotowość do
niesienia pomocy potrzebującym.
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