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Sezon wakacyjny jest okresem wzmożonej pracy dla zachodniopomorskich policjantów. Działania
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom przebywających na terenie
Pomorza Zachodniego są wielokierunkowe. To nie tylko są policjanci na drogach i w patrolach w
nadmorskich miejscowościach. To również kontrole przeprowadzane w przeprowadzane w
placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, wakacyjne spotkania proﬁlaktyczne, mnogość imprez
masowych i wzmocniona współpraca z innymi służbami. Dzisiaj wyniki pracy
zachodniopomorskich policjantów przedstawiono na spotykaniu z dziennikarzami.
Największa atrakcją naszego regionu to morze, Zalew Szczeciński i akweny pojezierza drawskiego. Bardzo istotne jest
więc kierowanie policjantów do pełnienia tej specyﬁcznej służby patrolowej czy prowadzenie akcji proﬁlaktycznych
promujących bezpieczny wypoczynek nad wodą. W województwie zachodniopomorskim utonęło w okresie wakacji 21
osób. Jest to mniejsza liczba oﬁar śmiertelnych niż w roku ubiegłym. W 2018 w morzu oraz w zbiornikach
śródlądowych życie straciło 25 osób.
Podczas akcji proﬁlaktycznych realizowanych w ramach rządowej kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo nad
wodą”, zarówno na nadmorskich plażach jak i kąpieliskach Pomorza Zachodniego, policjanci za każdym razem apelowali
o szczególną rozwagę, odpowiednią opiekę nad dziećmi oraz o nie przecenianie swoich umiejętności pływackich. W
ramach patroli kontrolowano „dzikie” kąpieliska, na których przebywające osoby często zapominają o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa. Policjanci zwracali szczególną uwagę na osoby skaczące do wody oraz spożywające alkohol.
Równocześnie z akcjami proﬁlaktycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa nad wodą policjanci i pracownicy SANEPID-u
starali się uzmysłowić młodym ludziom oraz ich opiekunom, zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających i
psychoaktywnych. Realizowane w ramach kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają” pogadanki, spotkania i
festyny proﬁlaktyczne, miały za zadanie zwrócenie uwagi na nieodwracalne i tragiczne skutki eksperymentowania z
substancjami zabronionymi.
Policjanci uczestniczyli również w spotkaniach i działaniach organizowanych w trakcie trwania obozowisk harcerskich.
Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę na linii Policja-ZHP, oraz wsparcie powyżej inicjatywy przez Państwową Straż
Pożarną. Przez cały okres wakacyjny nie odnotowano żadnego wydarzenia nadzwyczajnego na terenie obozów
harcerskich odbywających się na Pomorzu Zachodnim. Podczas trwania tegorocznych wakacji policjanci odbyli 132
wizyty kontrolne na terenie obozowisk harcerskich oraz przeprowadzili 142 spotkania z komendantami obozów
harcerskich. W tym roku w województwie zachodniopomorskim przebywało blisko 10 tysięcy harcerzy zrzeszonych w
ZHP.
W lipcu i sierpniu na terenie Pomorza Zachodniego odbyło się 69 imprez masowych, w tym 8 spotkań piłkarskich. Do
zabezpieczenia powyższych imprez zaangażowano ponad 3000 policjantów. Jedne z większych to „Pyromagic 2019” w
Szczecinie oraz Sunrise Festiwal 2019 w Kołobrzegu. Policjanci czuwali również nad bezpieczeństwem uczestników
lokalnych imprez plenerowych m.in. festynów, dni miast czy dożynek.
Policjanci oraz instytucje państwowe łączą siły aby w jak najbardziej profesjonalny sposób zadbać o komfortowy i
bezpieczny wypoczynek turystów przyjeżdżających do naszego województwa. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie,
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie oraz studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach przedsięwzięcia

proﬁlaktycznego „Wakacje z wyobraźnią” zrealizowali spoty ﬁlmowe pokazujące zagrożenia dotyczące ryzykownych
zachowań nad wodą. Równocześnie na terenie całego województwa policjanci organizowali festyny i spotkania
proﬁlaktyczne, podczas których przekazywano najważniejsze zasady bezpieczeństwa i właściwego postępowania podczas
wypoczynku nad akwenami. W akcję zaangażowani byli również ratownicy WOPR-u, którzy udzielali instruktażu w
zakresie pomocy medycznej i ratownictwa wodnego.
Wakacje to również czas wzmożonego ruchu na wielu trasach turystycznych, znajdujących się na terenie województwa
zachodniopomorskiego. We współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad zaktualizowała mapę drogową z
wyznaczonymi trasami alternatywnymi pn. „Bezpiecznie nad morze – trasy alternatywne”. W miejscach pojawiających
się utrudnień w ruchu, policjanci kierowali pojazdy na objazdy, a w przypadkach tworzenia się zatorów dystrybuowali
wodę, wykazując daleko idącą pomoc podróżującym.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przez cały okres wakacyjno-urlopowy prowadzili zakrojone na szeroką skalę
działania „Bezpieczne wakacje 2019”. Od 21 czerwca do 2 września policjanci zatrzymali 950 nietrzeźwych kierowców przestępców, a 501 straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w trenie zabudowanym.
Wszystkich odurzonych kierowców czyli po spożyciu, pod wpływem alkoholu i po narkotykach policjanci ujawnili 1400.
Pocieszający jest fakt, że podczas tegorocznego sezonu wakacyjnego w wypadkach samochodowych zginęło o 6 osób
mniej niż w roku 2018. Policjanci dokonali około 400 sprawdzeń autobusów i autokarów przewożących dzieci i młodzież
na miejsce wakacyjnego odpoczynku. W 27 przypadkach dalsza podróż nie mogła być kontynuowana ze względu na zły
stan techniczny pojazdu.
Więcej
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Jak pokazują liczby, szeroka działalność proﬁlaktyczna i prewencyjna, zarówno w zapewnieniu bezpieczeństwa nad
wodą, podczas spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz w trakcie podróży po drogach Pomorza
Zachodniego, przyniosła pozytywne efekty w postaci zmniejszenia liczby utonięć, oﬁar śmiertelnych wypadków
drogowych oraz zatruć środkami psychoaktywnymi podczas tegorocznego sezonu wakacyjnego.
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