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FERIE – CZAS ZACZĄĆ!!!
Już jutro wraz z ostatnim lekcyjnym dzwonkiem, w całym województwie podlaskim, rozpoczną się
upragnione przez wszystkich uczniów ferie zimowe. Aby były one beztroskie i bezpieczne łomżyńscy
proﬁlaktycy wraz z dzielnicowymi odwiedzają szkoły i placówki oświatowe na terenie powiatu i
miasta, promując szeroko rozumiane bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku.
Wczoraj policjanci z Wydziału Prewencji łomżyńskiej jednostki spotkali się z młodzieżą mieszkającą w Bursie Nr 1 w Łomży.
Termin był nieprzypadkowy, ponieważ młodzi ludzie już dziś wyruszają do swoich domów aby „odpocząć” od nauki. Właśnie
w kontekście, tych dwóch tygodni laby, mundurowi mówili o wyjazdach na różnego rodzaju obozy czy zgrupowania.
Przypomnieli o szkodliwości i prawnych skutkach korzystania z zabronionych środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy.
Mówili o zachowaniu zdrowego rozsądku podczas zabaw na stokach narciarskich i w pobliżu akwenów wodnych. Radzili jak
reagować w sytuacjach zagrożenia. Przypominali również o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze jak i o tym jak
ważnym elementem ubioru są odblaski. Aby zimowa przerwa w nauce, rzeczywiście była wypoczynkiem kojarzonym z
relaksem i dobrą zabawą, mundurowi podkreślali, że do wszystkiego należy podchodzić z ostrożnością , rozwagą i
rozsądkiem bo czasem lekkomyślność bądź nieostrożność młodych ludzi może skutkować niebezpiecznymi wypadkami.
Policjanci życzyli młodym słuchaczom udanego odpoczynku w przerwie pomiędzy semestrami…zachęcając jednocześnie do
aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Dziś, natomiast funkcjonariusze odwiedzili dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży. Tam mundurowi podkreślali, że
zimowy odpoczynek to przede wszystkim czas relaksu i zabawy. Mówili o zachowaniu zdrowego rozsądku podczas zabaw na
śniegu i w pobliżu akwenów wodnych. Czasem jednak lekkomyślność bądź nieostrożność młodych ludzi może skutkować
niebezpiecznymi wypadkami, dlatego też policjanci opowiadali słuchaczom o zagrożeniach, na jakie mogą się natknąć
przebywając na podwórku bez opieki osób dorosłych. Przestrzegali między innymi przed kontaktami z osobami obcymi i
wskazywali gdzie, a także w jaki sposób bawić się, żeby zimowa przygoda była wspaniała i bezpieczna. Na zakończenie
funkcjonariusze wspólnie z dziećmi rozwiązywali różnego rodzaju łamigłówki i krzyżówki o tematyce szeroko rozumianego
bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.
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