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KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ – BRIEFING
PRASOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Wczoraj o godz. 10.00 na plaży przy zbiorniku Pogoria III w Dąbrowie Górniczej odbył się brieﬁng
prasowy dotyczący bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Spotkanie
zorganizował Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Z dziennikarzami
rozmawiał ekspert Wydziału Prewencji KWP w Katowicach podinsp. Adam Strzebińczyk, Prezes
Zarządu WOPR Dąbrowa Górnicza Andrzej Latosik oraz policjanci z Rajdującego Ogniwa Policji
Wodnej z katowickiego oddziału prewencji. Brieﬁng był elementem kampanii informacyjnoedukacyjnej MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
Utrzymująca się słoneczna pogoda i wysokie temperatury sprawiają, że coraz chętniej wypoczywamy nad wodą. Śląskie
kąpieliska, jeziora i rzeki przyciągają wielu amatorów wodnej kąpieli. Wraz z końcem roku szkolnego jaszcze więcej osób
wybierze tę formę wypoczynku. Niestety niewystarczające dbanie o własne bezpieczeństwo, przecenienie własnych
umiejętności pływackich i niedostateczna opieka nad dziećmi mogą mieć tragiczne konsekwencje. W tym roku na Śląsku
utonęło już 13 osób. Do tragedii może dojść nie tylko na dużym jeziorze czy większej rzece, ale również w małym,
niestrzeżonym zbiorniku wodnym takim jak niewielki staw.
Policjanci z Wydziału Prewencji katowickiej komendy wojewódzkiej zorganizowali brieﬁng prasowy dotyczący bezpieczeństwa
osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Na plaży obok mola przy zbiorniku Pogoria III w Dąbrowie z dziennikarzami
spotkali się policjanci, a także przedstawiciel Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Brieﬁng poprowadził ekspert
Wydziału Prewencji KWP w Katowicach podinsp. Adam Strzebińczyk, który przedstawił informacje o utonięciach, jakie miały
miejsce w tym roku na terenie województwa śląskiego. Policjant omówił główne przyczyny tragicznych wydarzeń oraz zasady
bezpieczeństwa podczas kąpieli. Z dziennikarzami spotkał się również Prezes Zarządu WOPR Dąbrowa Górnicza
Andrzej Latosik. W spotkaniu uczestniczyli ponadto policjanci z Rajdującego Ogniwa Policji Wodnej z Oddziału Prewencji
Policji w Katowicach. Stróże prawa pełnią służbę z wykorzystaniem łodzi motorowej. Mundurowi odpowiadali dziennikarzom
na pytania związane z ich codzienną służbą na akwenach oraz o interwencjach, jakie wtedy podejmują.

Brieﬁng prasowy jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Głównym celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w
tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie
wypadków tonięć. Na potrzeby projektu opracowane zostały materiały edukacyjno-informacyjne, m.in.: informatory oraz
naklejki, które przekazano dziennikarzom.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wodą:
wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli;
nie korzystaj z kąpieli w miejscach zabronionych, np. na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu portów,
mostów, zapór itp.;
przestrzegaj regulaminu kąpieliska oraz obowiązujących na nim oznaczeń;
stosuj się do uwag i zaleceń ratownika wodnego;
nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50 m), gdy wieje porywisty wiatr;
nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu;
zwracaj uwagę na przebywające nad wodą dzieci;
zachowaj szczególną ostrożność podczas łowienia ryb i spacerów nad wodą;
podczas wypoczynku nad wodą nie pozostawiaj cennych rzeczy na brzegu bez opieki;
nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany
przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby;
nie skacz do wody w miejscach nieznanych;
korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego.

