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Przeprowadzone działania prewencyjne w roku 2010
Nawiązanie współpracy z firmą Amplico Life w kwestii sfinansowania materiałów promocyjnych do prelekcji o
bezpieczeństwie nad wodą (plakaty i ulotki na sezon letni i zimowy; kalendarzyki, plany lekcji, naklejki). Wartość
dofinansowania ok. 20 tyś.zł.
Przeprowadzono prelekcje w placówkach dydaktycznych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) powiatu
legionowskiego oraz nowodworskiego (III Ogniwo Prewencji KRzP) – Bezpiecznie na Śniegu i Lodzie. Przeszkolono ok. 4800
osób przed okresem ferii zimowych oraz podczas spotkań na zimowiskach;
Kontynuowano współpracę w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej dla Miasta Legionowo, udział w
przedwakacyjnej akcji Straży Miejskiej w Legionowie w legionowskich przedszkolach (pozyskanie z tej współpracy środków
ratowniczych – kapoki, boje SP, szelki ratownicze, kolce lodowe dla dzieci oraz nagród w postaci sprzętu do nauki pływania
rozdanych w konkursie plastycznym).
Przeprowadzono prelekcje w placówkach dydaktycznych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) powiatu
legionowskiego (III Ogniwo Prewencji KRzP) promujący bezpieczny wypoczynek nad wodą. Przeszkolono ok. 4500 osób.
Zapoczątkowano tworzenie Komiksu edukacyjnego Kapitan Wyderka, którego wydanie planowane jest na maj 2011 roku.
Od sierpnia 2010 roku przeprowadzane były cotygodniowe audycje w Radio Hobby 89,4 FM na temat bezpieczeństwa nad
wodą.
Zorganizowanie i rozpoczęcie w grudniu akcji Bezpieczne Dziecko na Lodzie.

Przeprowadzone działania prewencyjne w roku 2011
Bezpieczne Dziecko na Lodzie
Program rozpoczął się przed feriami świątecznymi 2010, a zakończył się tuż przed feriami zimowymi 2011. Organizatorem
był Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie przy współpracy z legionowskim Radio Hobby 89,4 FM oraz pomocy Urzędu
Gminy Nieporęt i Starostwa Powiatowego w Legionowie.
Program skierowany był głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym placówek dydaktycznych miasta
Legionowo oraz Powiatu Legionowskiego m.in. Nieporęt, Białobrzegi, Zegrze, Serock, Wieliszew. Program realizowany był w
trakcie spotkań dzieci z funkcjonariuszem Komisariatu Rzecznego. Specjalnie stworzone prezentacje multimedialne w
atrakcyjny sposób przekazywały cenne informacje z zakresu bezpieczeństwa na śniegu i zamarzniętych naturalnych
zbiornikach wodnych. Jednocześnie przeprowadzane były co tygodniowe audycje radiowe, dotyczące oczywiście
bezpieczeństwa na lodzie oraz przekazujące informacje o stanie zamarznięcia Zalewu Zegrzyńskiego.
Celem inicjatywy było nauczenie podstawowych zachowań mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci nad wodą zimą kiedy
naturalne zbiorniki wodne pokryte są lodem. Pragniemy zaszczepić w dzieciach prawidłowe zachowania w sytuacjach
zagrożenia na lodzie, a co za tym idzie umiejętne wezwanie służb ratowniczych, oraz jeśli to możliwe udzielenie pomocy, w
skuteczny i bezpieczny dla ratującego sposób.

Mottem naszej akcji jest: Dążymy do tego, aby pierwszym krokiem do uratowania osoby było nie doprowadzić do zagrożenia.
Dnia 5 lutego 2011 roku (sobota) przeprowadzono huczne zakończenie akcji Bezpieczne Dziecko na Lodzie. Festyn Rodzinny
na terenie Dzikiej Plaży w Nieporęcie pomimo niepogody cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród najmłodszych.
Podczas jego trwania przeprowadzono pokaz ratownictwa w warunkach lodowych przy udziale różnych służb ratowniczych –
Policji, Straży Pożarnej, WOPR-u oraz pokaz ratownictwa drogowego.
W trakcie festynu ustawiony został specjalnie stworzony z inicjatywy dzieci znak ostrzegający przed wchodzeniem na lód bez
odpowiedniej wiedzy i wyposażenia. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny prowadzony podczas spotkań w placówkach
dydaktycznych. Każde dziecko otrzymało miły upominek a dodatkowo przeprowadzone zostały zawody „ratownicze”, w
których musiały brać udział dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Nagrody na pewno przydały się w trakcie ferii zimowych.
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