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OLSZTYN: ROZPOCZYNAMY DZIAŁANIA „BEZPIECZNE FERIE
2018” !
Już jutro zostanie przeprowadzony pierwszy festyn edukacyjny z cyklu działań profilaktycznych pod
nazwą „ Bezpieczne ferie 2018 ”. Przedstawiciele służb będą propagować bezpieczeństwo podczas
rozpoczynających się 22 stycznia ferii zimowych w naszym województwie. Policjanci, strażacy i
leśnicy apelują do dzieci, rodziców, opiekunów i innych osób, o zachowanie szczególnej ostrożności
podczas zabaw na śniegu i lodzie.
Już jutro (10.01.2018r.), o godz. 10 00, nad jeziorem Limajno w Swobodnie (gmina Dobre Miasto), stratują działania
profilaktyczne „Bezpieczne Ferie 2018”. Organizatorzy przygotowali dla uczestników moc atrakcji. Na plaży będzie można
spotkać policjantów, strażaków, leśników oraz ratowników medycznych, od których dzieci będą mogły dowiedzieć się na
czym polega praca w tych formacjach. Jednak najważniejszym tematem będzie bezpieczeństwo podczas zimowego
wypoczynku.
Organizatorami akcji są Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w
Olsztynie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
oraz Nadleśnictwa powiatu olsztyńskiego, tj. Olsztyn, Olsztynek, Wipsowo, Wichrowo, Jagiełek, Kudypy i Nowe Ramuki.
Poza oglądaniem specjalistycznych pokazów, dzieci będą mogły sprawdzić nabytą wiedzę w trakcie prowadzonych
konkursów. Na terenie plaży będą rozstawione stoiska leśników i przygotowane przez nich materiały dotyczące
bezpieczeństwa na terenach leśnych oraz ochrony środowiska i ekologii. Współorganizatorzy imprezy przygotowali dla
najmłodszych gorącą herbatę oraz kiełbaskę.
Każdego roku inicjatywa Policji, Straży Pożarnej, Starostwa Olsztyńskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przy
dużym wsparciu logistycznym nadleśnictw oraz władz gmin powiatu olsztyńskiego przyciąga dużą rzeszę dzieci i młodzieży.
Dzięki temu ta cykliczna impreza przerodziła się w kampanię na rzecz bezpieczeństwa.
Organizatorzy:
 Komenda Miejska Policji w Olsztynie
 Starostwo Powiatowe w Olsztynie
 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Nadleśnictwa powiatu olsztyńskiego
Współorganizatorzy:
 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
 Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie
 gminy powiatu olsztyńskiego
 Zespół Szkół w Dobrym Mieście
 Zespół Szkół w Biskupcu

Terminarz festynów „Bezpieczne Ferie 2018”
1) Swobodno, gm. Dobre Miasto

10.01.2018 r. godz. 10:00

2) Tumiany, gm. Barczewo

12.01.2018 r. godz. 10:00

3) Jemiołowo, gm. Olsztynek

15.01.2018 r. godz. 10:00

4) Rukławki, gm. Biskupiec

18.01.2018 r. godz. 10:00
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