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BEZPIECZEŃSTWO AMATORÓW BIAŁEGO SZALEŃSTWA –
SZKOLENIE POLICJANTÓW
Policyjne patrole na nartach czuwające nad bezpieczeństwem miłośników zimowego szaleństwa tak
jak w latach ubiegłych spotkamy również na stokach i tej zimy. Funkcjonariusze monitorować będą
najbardziej oblegane trasy zjazdowe, ale pojawią się też w miejscach mniej uczęszczanych. Wszystko
po to by ochronić osoby wypoczywające m.in. przed kradzieżami sprzętu narciarskiego i śnieżnymi
piratami. Aby jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo, policjanci doskonalili swoje umiejętności
terenach narciarskich w Szklarskiej Porębie, a kolejni funkcjonariusze szkolą się dziś w Czernej
Górze.
Dolnośląskich policjantów pełniących służbę w patrolach narciarskich spotkać możemy w tym roku na stokach m.in. w
powiatach: kłodzkim, lubańskim i jeleniogórskim. Funkcjonariusze działając w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo
na stoku” monitorują najbardziej oblegane trasy zjazdowe, ale też kontrolują miejsca mniej uczęszczane, drogi dojazdowe i
parkingi.
Głównym zadaniem policyjnych patroli jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród turystów, zapobieganie kradzieżom
sprzętu, a także wypadkom na nartach. Niejednokrotnie funkcjonariusze muszą też studzić zapał zbyt niebezpiecznie
jeżdżących narciarzy, ponieważ brawura i lekceważenie zasad poruszania się po stokach są jedną z głównych przyczyn
wypadków. Funkcjonariusze przypominają o obowiązku jazdy w kaskach ochronnych na nartach i deskach snowboardowych
osobom poniżej 16 roku życia.
Policjanci pracujący na stokach mają prawo – tak jak podczas każdej innej służby – podejmować interwencje, legitymować
osoby, wobec których podejmują działania oraz wyciągać wobec nich stosowne konsekwencje. Funkcjonariusze zawsze
zdecydowanie reagować będą na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania.
Aby jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających w górach, policjanci stale doskonalą swoje
umiejętności narciarskie. Szkolenie funkcjonariuszy pełniących służbę patrolową na stokach zorganizowano tym razem na
terenach narciarskich powiatu jeleniogórskiego, w Szklarskiej Porębie. Policjanci doskonalili swoje umiejętności m.in. w
zakresie bezpiecznej jazdy podczas działań pomocowych i ratowniczych. W ramach szkolenia zwrócono również uwagę na
podstawowe przepisy regulujące zasady zachowania się na zorganizowanych terenach narciarskich oraz zasady udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenia to zorganizowali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z policjantami z Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz strażnikami Karkonoskiego Parku Narodowego i ratownikiem medycznym. Kolejna grupa
funkcjonariuszy szkoli się dziś w Czernej Górze.

Podczas pobytu na stokach policjanci rozmawiają też o bezpieczeństwie z narciarzami i wypoczywającymi osobami, a
wszystko w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.
(KWP we Wrocławiu)
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