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Dziś w siedzibie katowickiej komendy wojewódzkiej odbył się brieﬁng prasowy, na
którym śląscy policjanci zainaugurowali akcję "Bezpieczne wakacje" i zaprezentowali
spot z udziałem potrąconej w maju br. w Gliwicach 15-letniej Magdy. W trakcie
wydarzenia kierownictwo komendy wręczyło także świadectwa wyróżnionym uczniom
klas mundurowych ze szkół naszego województwa. Spotkanie uświetnił występ Orkiestry
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zainaugurowana została dziś akcja "Bezpieczne wakacje".
W spotkaniu udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk,
Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia mł. insp. Joanna Świec Rajca, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
podinsp. Katarzyna Wesołowska, kierownictwo śląskiej drogówki oraz przedstawiciele Gabinetu Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Po krótkim wprowadzeniu przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu
Drogowego kom. Tomasza Bratka, zastępca komendanta inspektor Dominik Łączyk wręczył świadectwa
wyróżnionym uczniom klas mundurowych ze szkół naszego województwa. Komendant w kilku słowach
zaapelował też do zgromadzonych gości o rozwagę podczas nadchodzących wakacji.
Kolejną częścią wydarzenia była prezentacja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie
wakacyjnym, którą przedstawił naczelnik śląskiej drogówki kom. Krzysztof Stankiewicz. Zwieńczeniem
prezentacji był spot proﬁlaktyczny przygotowany na podstawie zdarzenia z 29 maja br., do którego doszło w
Gliwicach. 15-letnia Magda zgodziła się opowiedzieć o tym zdarzeniu żeby przestrzec innych uczestników
ruchu drogowego przed lekceważeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Nie zabrakło też tematyki bezpiecznego wypoczynku nad wodą, którą przedstawił policjant Wydziału
Prewencji nadkom. Marcin Biniek. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć spoty przygotowane w ramach
kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą".
Na zakończenie wydarzenia uczniowie klas mundurowych zwiedzili Izbę Pamieci Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach oraz wysłuchali podinspektora Andrzeja Siry z Wydziału Doboru i Szkolenia katowickiej
komendy wojewódzkiej, który omówił procedurę rekrutacji do Policji.
Spotkanie uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Dziękujemy wszystkim obecnym przedstawicielom mediów.
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