POLICJA.PL
http://policja.pl/pol/aktualnosci/162879,BIEG-MLODEGO-POLICJANTA-W-AUGUSTOWIE.html
2019-10-22, 11:04

Strona znajduje się w archiwum.

BIEG MŁODEGO POLICJANTA W AUGUSTOWIE
Policjanci z Wydziału Prewencji oraz Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w
Białymstoku, w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, spotkali się z 30-osobową
Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w siedzibie Fundacji CORDIS – Domu Serc w Augustowie. W trakcie
spotkania mundurowi promowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikację Moja Komenda.
Mundurowi rozmawiali o bezpieczeństwie nad wodą oraz omawiali aspekty odpowiedzialności
prawnej osób nieletnich w przypadku kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Młodzi ludzie mieli
również okazję zapoznać się z elementami musztry policyjnej, a także wziąć udział w praktycznych
zajęciach prowadzonych przez policyjnych instruktorów. Uczestnicy obozu wystartowali również w
„Biegu Młodego Policjanta” oraz w zawodach w rzucaniu na odległość rzutką ratunkową.
Policjanci z Wydziału Prewencji oraz Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wczoraj,
spotkali się z młodymi ludźmi z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w siedzibie Fundacji CORDIS – Domu Serc w Augustowie,
gdzie trwa letni obóz zorganizowany przez ks. dr Radosława Kubła – Koordynatora Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia
Pomocy Rodzinom „Nadzieja”.
Na początku spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nadkomisarz Maciej
Sylwester Zakrzewski zaprezentował korzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz omówił sposób działania
aplikacji „Moja Komenda” i korzyści jakie daje to narzędzie.
Kolejną atrakcją przygotowaną przez mundurowych były zajęcia z musztry policyjnej, a w dalszej kolejności młodzi ludzie
wzięli udział w zajęciach z technik interwencyjnych, prowadzonych przez policyjnych instruktorów. Był też „Bieg Młodego
Policjanta” na dystansie jednego kilometra. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale.
W godzinach popołudniowych obozowicze spotkali się z funkcjonariuszami z augustowskiego patrolu wodnego, którzy
opowiadali o specyﬁce służby na wodzie i terenach przywodnych. Następnie młodzi ludzie wzięli udział w zawodach w
rzucaniu rzutką ratunkową na odległość. Najlepsi uczestnicy zawodów otrzymali boje ratownicze.

Ocena: 0/5 (0)

Tweet
sport, biegi
biegi, bezpieczeństwo nad wodą,
sport
wodą akcje proﬁlaktyczne,
proﬁlaktyczne
zawody

