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NADAL "DOPALAMY SIĘ SPORTEM"
24 kwietnia ROSA Radom pokonała na własnym parkiecie drużynę Polski Cukier Toruń w
spotkaniu ostatniej kolejki sezonu zasadniczego koszykarskiej Tauron Basket Ligi. Był to ważny
mecz także dla KWP zs. w Radomiu. Przed, w czasie oraz po jego zakończeniu głównym
tematem, oprócz koszykówki, była walka z dopalaczami.
ROSA Radom na co dzień grająca w Tauron Basket Lidze wspiera od kilku sezonów wiele inicjatyw, mających na celu
uświadomienie młodym ludziom, jak w ich życiu ważny jest sport oraz życie bez uzależnień. W ubiegłym roku
radomscy sportowcy oraz mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji w
Radomiu połączyli siły, by jeszcze silniej i dobitniej wskazywać młodzieży, jakie zagrożenie niesie ze sobą
eksperymentowanie z dopalaczami oraz innymi narkotykami.
Powstał specjalny spot, który mówi o zagrożeniach płynących z używania dopalaczy. Informacje mówiące o szkodliwości
dopalaczy pojawiają się na meczach ROSY rozgrywanych w Radomiu na elektronicznych banerach ledowych
okalających boisko. Wśród publiczności przechadza się policyjna zebra, czyli maskotka mazowieckiej Policji, która
zachęca do życia, w którym jedynym „dopalaczem” jest sport i ciężka praca. Dzięki uprzejmości radomskiego kina
Helios krótki materiał ﬁlmowy emitowany jest przed ﬁlmami wyświetlanymi w ramach projektów edukacyjnych dla
uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Kolejnym elementem, który połączył policjantów i koszykarzy, była sesja zdjęciowa do kalendarza, którego hasłem
przewodnim było „dopalanie się sportem”. Przed fotograﬁcznym obiektywem Tomasza Fijałkowskiego wystąpili oprócz
koszykarzy funkcjonariusze z Sekcji Antyterrorystycznej KWP zs. w Radomiu oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji
Policji w Radomiu.
Policjanci i koszykarze spotykają się także w szkołach z dziećmi. W trakcie odbywających się dwugodzinnych spotkań z
uczniami, koszykarze ROSY Radom prowadzą trening i mecz koszykówki, natomiast podinsp. Aneta Pawlińska z
Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu przekazuje uczniom wiedzę na temat aspektów prawnych związanych z
problematyką narkotykową ze szczególnym naciskiem na dopalacze oraz omawia zagrożenia, jakie dla życia i zdrowia
młodych osób niesie ich zażywanie. Podczas ośmiu spotkań przeprowadzonych w trzech szkołach podstawowych,
czterech gimnazjach oraz liceum uczestniczyło około 1200 osób. Do końca czerwca zaplanowanych zostało jeszcze 12
spotkań.
Głównym celem spotkań jest zachęcenie uczestników do zdrowego i sportowego stylu życia – bez środków
odurzających, nikotyny i alkoholu. Zarówno koszykarze jak i policjanci starają się dostarczyć młodym ludziom
podstawowych informacji na temat zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków.
24 kwietnia odbyło się podsumowanie akcji. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Marek
Świszcz podziękował prezesowi ROSY S.A. Przemysławowi Saczywce za zaangażowanie koszykarzy w działania
prewencyjne oraz pogratulował radomskim sportowcom niedawnego zdobycia Pucharu Polski. Na spotkaniu w Radomiu
pojawił się także Marcin Widomski - prezes zarządu Polskiej Ligi Koszykówki, któremu bardzo spodobał się pomysł

mazowieckich policjantów, pogratulował innowacyjności działań. Także przez całe spotkanie, które było transmitowane
na antenie Polsatu Sport, dziennikarze stacji wspominali o działaniach KWP zs. w Radomiu.
Koordynatorem akcji prowadzonej wspólnie z koszykarzami, z ramienia szefa mazowieckich policjantów jest Wydział
Prewencji KWP zs. w Radomiu.
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