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OPOLSCY POLICJANCI WSTĘPNIE PODSUMOWALI FERIE
ZIMOWE
Ferie, czas wypoczynku i zabawy. Natomiast dla policjantów, czas wzmożonej pracy. Szczególnie w
tym okresie funkcjonariusze przy każdej okazji spotykali się z dziećmi i młodzieżą. Rozmawiali z nimi
o bezpieczeństwie w trakcie wypoczynku i przekazywali niezbędną wiedzę o zagrożeniach z jakimi
mogą się spotkać. Ostrzegali też przed zabawami na zamarzniętych zbiornikach wodnych, czy też w
miejscach nieznanych. Wszystko po to, aby po wypoczynku zostały tylko miłe wspomnienia.
Czas beztroski i zabawy już za nami. Dzieci i młodzież wróciły już do szkoły i do swoich obowiązków. Dla policjantów był to
okres wzmożonych działań. Funkcjonariusze kontrolowali między innymi okolice akwenów czy torów kolejowych. Sprawdzali
w różnych miejscach, czy małoletni zachowywali się prawidłowo - czy ich życiu i zdrowiu nie zagrażało niebezpeczeństwo.
Nadzorowane były również punkty sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży ich osobom
niepełnoletnim.
Mundurowi w tym czasie spotykali się z uczestnikami zimowisk. Tam, rozmawiali o prawidłowym zachowaniu podczas
zimowych zabaw, jak również przestrzegali przed zagrożeniami w sieci. Z kolei młodzież odwiedzała policjantów w ich
miejscu pracy, gdzie mogła zobaczyć między innymi jak wygląda policyjna dyżurka czy pracownia badań technika
kryminalistyki.
Podczas ferii do najtragiczniejszego zdarzenia na terenie naszego województwa doszło 16 stycznia w Skarbimierzu, gdzie
pod 14- latkiem załamał się lód. Chłopiec został przewieziony karetką do szpitala. Niestety nie udało się go uratować.
Czas ferii to także czas podróżowania. Dlatego funkcjonariusze ruchu drogowego, aby zapewnić bezpieczeństwo, szczególną
kontrolą objęli drogi naszego województwa. Policjanci zwracali uwagę na sposób przewożenia dzieci, trzeźwość kierowców
oraz stan techniczny autokarów.
W tym czasie doszło do 28 wypadków drogowych, w których 1 osoba zginęła, a 34 zostało rannych. Funkcjonariusze
przeprowadzili blisko 22 000 kontroli drogowych podczas których zatrzymali 94 kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę
pod wpływem alkoholu. Podczas ferii zimowych kontrolowaliśmy równeż stan techniczny autokarów, którymi podróżowały
dzieci. Takich kontroli przeprowadziliśmy blisko 100. W 2 z nich policjanci wykryli nieprawidłowości. W pierwszym przypadku
usterka została usunięta na miejscu. Natomiast w drugim autokar nie został dopuszczony do ruchu. Wówczas przewoźnik
zapewnił najmłodszym inny sprawny pojazd.
A tak ferie wyglądały w naszym województwie:
KPP Brzeg:
- Ferie z najmłodszymi,
-Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych i niechronionych w podróży,

-Ferie coraz bliżej zadbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych.
KPP Głubczyce:
- Bezpieczne ferie,
-Bezpieczne ferie z harcerzami,
- Z harcerzami o bezpieczeństwie.
KPP Kluczbork:
- Ferie już niedługo ważne aby dzieci były bezpieczne
KPP Nysa
-Ferie już niedługo - sprawmy aby były bezpieczne,
- O bezpieczeństwie podczas ferii zimowych,
- Ferie 2018 - punkty kontroli autokarów,
KPP Olesno
-Bezpieczne ferie - spotkanie z dziećmi
KPP Prudnik
-Bezpieczne ferie - spotkanie z dziećmi,
-Bezpieczne ferie 2018 - kontrola autokarów.
KPP Strzelce Opolskie
- Rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie na feriach,
KWP Opole
-Dbamy o bezpieczeństwo niechronionych i najmłodszych w podróży,
- Rozmawiali o bezpieczeństwie w trakcie ferii.
KWP w Opolu/mś
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