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”POWIAT KŁOBUCKI – TU ŻYJE SIĘ BEZPIECZNIE”
Na stadionie sportowym we Wręczycy Wielkiej odbyła się kolejna edycja imprezy proﬁlaktycznej pod
hasłem ”Powiat Kłobucki – tu żyje się bezpiecznie”. W tym roku mundurowi zaprezentowali
uczestnikom dynamiczny pokaz akcji ratowniczej po zderzeniu motocykla i samochodu. Policjanci
wspólnie ze strażakami w bardzo ciekawy i praktyczny sposób przedstawili temat udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz właściwego zachowania się na miejscu wypadku drogowego.
Na stadionie sportowym we Wręczycy Wielkiej odbyła się kolejna edycja imprezy ”Powiat kłobucki – tu żyje się bezpiecznie”.
Głównymi organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Kłobucku oraz Komenda powiatowa Policji w Kłobucku. W organizację włączyli się również strażacy ochotnicy oraz
Zespół Opieki Zdrowotnej z Kłobucka. Swoje stoisko wystawił także Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
Na festynie zorganizowanym w duchu trwającej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo … w wakacje”, mundurowi
zaprezentowali dynamiczny pokaz akcji ratowniczej po zderzeniu motocykla i samochodu. Policjanci wspólnie ze strażakami
w bardzo ciekawy i praktyczny sposób przedstawili temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz właściwego
zachowania się na miejscu wypadku drogowego.
Ładowanie odtwarzacza...

Następnie mł.asp. Bartłomiej Macherzyński, który od 5 lat jest kwaliﬁkowanym ratownikiem medycznym w policji, w praktyce
pokazywał na czym polega algorytm stosowany przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod okiem policjanta,
każdy mógł przećwiczyć „masaż serca” czy też układanie rannego w pozycji bezpiecznej.

Ładowanie odtwarzacza...

Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli również dzielnicowi z komisariatu we Wręczycy Wielkiej oraz proﬁlaktyk społeczny
kłobuckiej komendy st.sierż. Tomasz Solnica, którzy promowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikację „Moja
Komenda”. Tradycyjnie bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu policyjnego oraz radiowozu. Nie zabrakło
również wielu konkursów prowadzonych przez mundurowych z kłobuckiej drogówki – każdy uczestnik był wygrany, a w
nagrodę otrzymywał odblaskową kamizelkę, opaskę lub przywieszkę.
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