Bezpieczne Wakacje 2017
Wakacje tuż, tuż&#8230; Udany wypoczynek to bezpieczny wypoczynek, o czym u schyłku roku szkolnego
przypominamy dzieciom z powiatu olsztyńskiego. Na pierwszą połowę czerwca zostało zaplanowanych pięć
festynów prewencyjno-edukacyjnych pod nazwą &#8222;Bezpieczne Wakacje 2017&#8243;, w ramach
kampanii &#8222;Kręci mnie bezpieczeństwo&#8221;. Do tej pory podobne festyny organizowane były
przed feriami zimowymi. W tym roku, po raz pierwszy, odbędą się w przededniu lata.
- Pierwszy, inaugurujący akcję, festyn odbył się nad jeziorem Limajno w Swobodnie (gm. Dobre
Miasto). Kolejne odbędą się: 7 czerwca na plaży miejskiej w Olsztynku, nad jeziorem Jemiołowo, 9 czerwca
na plaży w Tumianach, 12 czerwca na plaży &#8222;Słoneczny Brzeg&#8221; nad jeziorem Dadaj w
Biskupcu, a 14 czerwca na plaży w Klebarku. W trakcie imprez promowane są bezpieczne zachowania w
okresie wakacyjnym, zwłaszcza podczas wypoczynku nad wodą. Na plaży można spotkać policjantów,
strażaków, leśników oraz ratowników medycznych, od których dzieci mogą dowiedzieć się, na czym polega
praca w tych formacjach. Najważniejszym tematem jest jednak wakacyjne bezpieczeństwo &#8211; mówi
Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
Na uczestników festynów czeka moc atrakcji. Poza oglądaniem specjalistycznych pokazów, dzieci
mogą sprawdzić nabytą wiedzę w trakcie prowadzonych konkursów, a także wziąć udział w konkurencjach
sportowych, przygotowanych przez uczniów klas mundurowych z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.
Na plażach leśnicy rozstawiają stoiska z materiałami poświęconymi bezpieczeństwu na terenach leśnych
oraz ochronie środowiska. Nie brakuje też porad zdrowotnych i sanitarnych, przekazywanych przez
przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie.
Organizatorzy: Powiat Olsztyński, Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie i Straż Leśna z
Nadleśnictw Powiatu Olsztyńskiego &#8211; Olsztyn, Olsztynek, Wipsowo, Kudypy i Nowe Ramuki,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Olsztynie.
Partnerzy: Gminy Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Olsztynek, Stawiguda, Barczewo, Biskupiec, Kolno, Purda,
Jonkowo.
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