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„ŚWIĘTO ŚNIEGU” I POLICYJNE PATROLE NARCIARSKIE W
POWIECIE JELENIOGÓRSKIM
Data publikacji 19.01.2016

W związku ze Światowym Dniem Śniegu w kotlinie jeleniogórskiej ruszyły policyjne patrole
narciarskie. Funkcjonariusze pojawili się na Łysej Górze w Dziwiszowie oraz w Szklarskiej Porębie
na „Puchatku”. Mundurowi na nartach będą pełnić służbę również na stokach w Karpaczu.
Funkcjonariusze w ramach działań proﬁlaktycznych pn. „Bezpieczne Ferie” rozmawiali z
najmłodszymi o bezpiecznej zabawie na śniegu, a także o ewentualnych zagrożeniach, jakie
mogą pojawić się w czasie zimowego wypoczynku. Policjanci rozdawali odblaski, które poprawiają
widoczność nie tylko na drogach.
Święto Śniegu rozpoczęło cykl imprez, które odbędą się w Szklarskiej Porębie w okresie zimowym. W minioną sobotę,
16.01.br., jeleniogórscy policjanci prowadzili działania edukacyjno-prewencyjne dla najmłodszych w ramach akcji
„Bezpieczne Ferie” oraz „Bezpieczny Stok”. Funkcjonariusze rozmawiali z najmłodszymi o bezpiecznej zabawie na
śniegu, a szczególną uwagę zwracali na konieczność jazdy na nartach w kasku. Mundurowi rozdawali także odblaski.
W sobotę, 16 stycznia br. w Szklarskiej Porębie oraz na Łysej Górze w Dziwiszowie działania prewencyjne w ramach
akcji „Bezpieczne Stoki” wykonywały policyjne patrole narciarskie.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród turystów, zapobieganie
kradzieżom sprzętu i wypadkom na nartach. Brawura i lekceważenie zasad poruszania się po stokach pozostają nadal
główną przyczyną wypadków w takich miejscach. Przypominamy również, że dzieci i młodzież do 16 roku życia mają
obowiązek jazdy na nartach i deskach snowboardowych w kaskach ochronnych. Odpowiedzialność na stoku ponoszą
rodzice lub opiekunowie dzieci (m.in. opiekunowie dzieci podczas zimowisk).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewidziane są kary dla narciarzy i snowboardzistów, którzy wejdą na stok pod
wpływem alkoholu bądź narkotyków. Grozi za to grzywna, zarządzający terenem narciarskim może również zakazać
wstępu albo nakazać opuszczenie takiej trasy osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że jest pijana lub odurzona
narkotykami.
Podsumowując działania policyjnych patroli narciarskich w latach ubiegłych można jednoznacznie stwierdzić, że są one
skuteczne, bowiem od czasu ich działania nie ma kradzieży sprzętu narciarskiego, a włamania do pojazdów w okolicach
stoków zdarzają się jedynie incydentalnie. Funkcjonariusze w trakcie prowadzonych rozmów z turystami odbierają też
wiele pozytywnych sygnałów świadczących o tym, że tego typu działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa są
niezwykle potrzebne.
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