KPP KROSNO ODRZAŃSKIE
https://krosno-odrzanskie.policja.gov.pl/go3/serwis-informacyjny/aktualnosci/41802,Imprezy-plenerowe-z-policyjnym-akcente
m.html
2022-08-19, 18:29

IMPREZY PLENEROWE Z POLICYJNYM AKCENTEM
Festyny, pikniki czy też innego rodzaju spotkania ze społeczeństwem, to imprezy w których nie
może zabraknąć policjantów. Mundurowi specjalnie z tej okazji przygotowują stoisko prewencyjne
z licznymi atrakcjami oraz przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Z obecności funkcjonariuszy
zadowoleni są nie tylko najmłodsi, ale także przyszli kandydaci do służby w Policji, dla których
spotkanie z policjantami to doskonała okazja do rozmów na temat wykonywanego przez nich
zawodu.
Odwiedzający stoisko, podczas imprezy artystyczno-kulturalnej pod nazwą „Rybobranie” organizowanej w Krośnie
Odrzańskim, mogli obejrzeć i przymierzyć sprzęt wykorzystywany podczas zabezpieczeń imprez masowych, wykonać
zadania w alkogoglach, służących do demonstracji upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu oraz
sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Na dzieci czekały kolorowanki, klocki, możliwość zrobienia zdjęcia na
fotościance, a dla chętnych przygotowany był symulator zderzeń, gdzie można było przekonać się jak przy stosunkowo
niedużej prędkości działają na kierowcę pasy bezpieczeństwa. Dla wielu odwiedzających była to doskonała okazja do
porozmawiania z policjantami na temat wykonywanego przez nich zawodu, warunków jakie trzeba spełnić żeby stać się
częścią tej formacji, a także przepisów z zakresu ruchu drogowego, zagrożeń jakie wynikają z eksperymentowania z
używkami, korzystania z okazyjnej pracy za granicą, niebezpieczeństw jakie możemy spotkać w Internecie oraz jak
przeciwdziałać włamaniom do domów. W przedsięwzięciu uczestniczyli także funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału
Kontrterrorystycznego Policji , którzy pokazali robota do podejmowania ładunków wybuchowych oraz policjanci Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskiego na motocyklach. Niedzielna impreza nie
była jedną, w której uczestniczyli policjanci powiatu krośnieńskiego. W piątek i sobotę (3-4 czerwca) dzielnicowi z
Krosna Odrzańskiego i Gubina uczestniczyli w organizowanych Dniach dziecka, które odbywały się w Przedszkolu numer
2 w Krośnie Odrzańskim oraz Dzikowie. Tam szczególnym zainteresowaniem cieszył się radiowóz policyjny oraz sprzęt
do zabezpieczania imprez masowych. Obecność policjantów podczas imprez cieszyła się dużym zainteresowaniem, a
uśmiech dzieci był najlepszym podziękowaniem za poświęcony im czas.
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