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Data publikacji 22.01.2020

Dzisiejsze spotkanie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego
Prusa w Rybniku cieszyło się dużym zainteresowaniem. Tym razem policjanci z
rybnickiej komendy, we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz
Prezydentem Miasta Rybnika i Radą Seniorów, połączyli swoje siły. A wszystko to w
trosce o bezpieczeństwo osób starszych. Celem prelekcji było zwiększenie ich
świadomości na temat różnych zagrożeń, zwłaszcza oszustw i zdarzeń drogowych.
Inauguracji spotkania dokonał Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera. Następnie Pierwszy Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku podinsp. Wiesław Dryja przywitał zgromadzonych gości i zachęcał
uczestników do aktywnej dyskusji. Przy okazji złożył również życzenia seniorom z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Wszystkich obecnych przywitała również Pani Stefania Forreiter – Przewodnicząca Rady Seniorów w
Rybniku.
W trakcie spotkania podinsp. Włodzimierz Mogiła oraz podkom. Marzena Szwed ze śląskiej drogówki
przypomnieli seniorom zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po zmroku. Mundurowi zaznaczyli przy
tym, że także kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego,
którzy w okresie jesienno – zimowym są mniej widoczni. Policjanci zwrócili również uwagę na to, że zarówno
piesi, jak i rowerzyści poruszając się po drodze podczas słabej widoczności i najczęściej w ciemnych
ubraniach, stają się dla kierującego praktycznie niewidoczni, co zwiększa ryzyko wypadków. Dlatego też
mundurowi apelowali, by dbać o własne bezpieczeństwo i pamiętać o odblaskach.
W dalszej kolejności głos zabrał sierż. Kamil Kazek. Poruszył on kwestę przestępstw, których oﬁarami
najczęściej padają osoby starsze, czyli oszustwa „na wnuczka”, „na policjanta”, czy kradzieże kieszonkowe.
Stróż prawa przestrzegał również seniorów przed domokrążcami oferującymi do sprzedaży towar w
"okazyjnej" cenie oraz osobami podającymi się za urzędników i przedstawicieli różnych instytucji.
Kolejno wystąpił Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw
Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek, który przedstawił problematykę mowy nienawiści w odniesieniu do osób
starszych.
Pomiędzy wystąpieniami prelegentów policjanci przeprowadzili krótki quiz dla seniorów, w zakresie
znajomości przepisów ruchu drogowego. Całe spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a na zakończenie, w
części artystycznej uczestniczyli muzycy z orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Zgromadzeni goście mieli okazję do wysłuchania pięknej muzyki w wykonaniu mundurowych.
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