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Akcję zrealizowano w ramach zaleceń Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (PARPA) w celu rozpowszechniania programów profilaktyczno- edukacyjnych
kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę". Promując zdrowy styl życia bez używek całość
imprezy uatrakcyjniły liczne niespodzianki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m.in.
darmowe dmuchane zjeżdżalnie i zamki, trampoliny, stół do tenisa stołowego oraz „piłkarzyki".
W ramach organizowanych gier i zabaw pan Adrian Sieczkowski prowadzący lokalny Ośrodek
Szkolenia Kierowców oraz przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kłodawy
prezentowali zakupione przez Gminę Kłodawa ALKOgogle, tzn. specjalne okulary symulujące
stan pod wpływem alkoholu. Uczestnicy zakładali ALKOgogle i pokonywali w nich różne trasy-
dzieci i młodzież pieszo a dorośli także za kierownicą samochodu. Dodać należy- ku
przestrodze- że w założonych ALKOgoglach nikomu nie udało się bezpiecznie wjechać do
„garażu" – specjalnej konstrukcji z ustawionych pachołków czy też przejść trasę spacerową bez
problemów- każdy z użytkowników miał problemy z orientacją oraz z zachowaniem równowagi.
W imprezie uczestniczyli Funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Kole oraz
Komisariatu Policji w Kłodawie, których akcją koordynowała st. sierż. Anna Drynkowska.
Policjanci prezentowali wyposażenie funkcjonariuszy i samochodów- każde dziecko mogło
zwiedzić samochód policyjny, przymierzyć hełm czy kamizelkę kuloodporną itp. Dodatkową
atrakcję stanowił Sierżant Pyrek, czyli policyjna maskotka zabawiająca dzieci. Funkcjonariusze
przygotowali zabawy w postaci konkursów, krzyżówek a także zaprezentowali filmy z
Ogólnopolskiej Kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę" wraz z komentarzem i własną
prelekcją z danymi statystycznymi dotyczącymi wypadków na terenie powiatu kolskiego, w
szczególności spowodowanych pod wpływem alkoholu. Uczestnicy imprezy mogli również-
dzięki współpracy z kłodawską Ochotniczą Strażą Pożarną- zwiedzać samochód strażacki i
poznać jego wyposażenie.
Kulminacją atrakcji był przeprowadzony przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i Ochotniczą
Straż Pożarną pokaz ratownictwa. Strażacy zaprezentowali wydobycie ofiar z uszkodzonego
podczas wypadku auta wraz z pokazem technik cięcia karoserii, metodykę udzielania I pomocy
poszkodowanym oraz przygotowania ofiar wypadku do dalszego transportu. Pokaz cieszył się
ogromnym zainteresowaniem. Dodać należy, że komentarz podczas pokazu a także w czasie
całej imprezy należał do komendanta Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej- druha Tomasza
Barańskiego, który na bieżąco informował o konsekwencjach spożywania alkoholu.
Podczas imprezy odbyło się także po raz pierwszy w Kłodawie Kino plenerowe "pod chmurką",
podczas którego zaprezentowano materiały informacyjne Gminy Kłodawa na temat dostępnej
pomocy profilaktycznej, filmy w ramach Kampanii „Powstrzymaj Pijanego Kierowcę" oraz filmy
fabularne dla dzieci i dorosłych. Uczestników Imprezy w międzyczasie informowano na stoisku
Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, gdzie mogą zwrócić się po pomoc, o dostępie do
przydatnych informacji na stronie internetowej Gminy Kłodawa w zakładce Profilaktyka
Uzależnień oraz rozdawano ulotki z kampanii.
Profilaktyczne Zakończenie Lata 2014 zgromadziło wielu mieszkańców dając dowód, że alkohol
wcale nie jest potrzebny do tego, by dobrze się bawić i spędzać wolny czas aktywnie, w gronie
rodziny i przyjaciół a także, by uświadomić wpływ spożywania alkoholu przez kierowców na
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i zagrożenia za tym idące. Wszystkim
uczestnikom oraz instytucjom, które włączyły się do organizacji imprezy serdecznie dziękujemy.

 1 / 2



Fototrelacja z Profilaktycznego zakończenia lata

Wpisany przez Administrator
wtorek, 09 września 2014 10:02 - Poprawiony wtorek, 09 września 2014 10:19

  

Fotorelacja:

  

{gallery}galeria/2014/Profilaktyczne_pozegnanie_lata{/gallery}

 2 / 2


