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Wakacyjne spotkania z mundurowymi. W trosce o bezpieczne
wakacje.
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Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej każdego roku
biorą udział w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą na
terenie naszego województwa. Odwiedzają miejsca letniego
wypoczynku przypominając o zasadach bezpieczeństwa podczas
wakacyjnych zabaw, ale również zwracają szczególną uwagę na
zagrożenia jakie mogą wystąpić w tym okresie.

28 lipca br.   funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce -Tartak spotkali  się z  dziećmi
uczestniczącymi  w  obozach  w  Garbasiu  i  Gawrych  Rudzie.   Mundurowi  wspólnie  z
młodym  pokoleniem  rozmawiali  o  szeroko  rozumianym  bezpieczeństwie  w  okresie
wakacyjnym.  Omówione  zostały  między  innymi   podstawowe zasady  bezpieczeństwa,
jakimi  należy  się  kierować  szczególnie   podczas  korzystania  z  akwenów  wodnych.
Funkcjonariusze przestrzegali przed kąpaniem się na niestrzeżonych kąpieliskach. Była to
również doskonała okazja, aby zwrócić najmłodszym uwagę na zagrożenia, które mogą
napotkać w trakcie wakacyjnego wypoczynku. 

Tego samego dnia w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce funkcjonariusze z Placówki SG
w Kuźnicy spotkali się z uczestnikami II turnusu półkolonii "Wakacje w Mieście 2020".
Oprócz pogadanki na temat bezpieczeństwa, dzieci miały okazję zapoznać się z zadaniami
realizowanymi  przez  Straż  Graniczną.  Mogły  obejrzeć  sprzęt,  który  wspomaga
funkcjonariuszy  w  codziennej  służbie.

Z kolei  w poniedziałek (27.07.2020 r.) funkcjonariusze z Placówki SG w Michałowie wzięli
udział  w spotkaniu z młodzieżą, która przebywa na koloniach zorganizowanych przez
tutejszy Gminny Ośrodek Kultury. Wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Michałowa oraz
Służby  Leśnej  Nadleśnictwa  Żednia  mundurowi  przypomnieli  i  omówili  podstawowe
zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w lesie czy też poruszania się w strefie
nadgranicznej. Funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze
sobą nieodpowiedzialne  zachowanie podczas wakacyjnych zabaw. Nie zabrakło również
 pokazu sprzętu, jakim na co dzień posługują się funkcjonariusze.

W   akcji  "Bezpieczne  wakacje  2020  r."  wspólnie  z  przedstawicielami  innych  służb
uczestniczą wszystkie placówki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze
oprócz spotkań z  dziećmi  i  młodzieżą prowadzą działania  zmierzającego do poprawy



bezpieczeństwa  uczestników  wypoczynku.  Sprawdzają  stan  techniczny  pojazdów
przewożących dzieci, uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe kierowców wykonujących
przewozy wakacyjne.  Szczególną uwagę zwracają  na  dzieci  pozostawione bez  opieki.
Reagują na wszelkie przypadki niewłaściwego zachowania się uczestników wypoczynku
letniego. Wszystko po to, aby tegoroczne wakacje minęły bezpiecznie i bez przykrych
incydentów.
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