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DZIELNICOWY POWITAŁ LATO Z MIESZKAŃCAMI STAROWEJ
GÓRY
Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Rzgowie uczestniczył w pikniku rodzinnym ,,Powitanie Lata
2017” organizowanym dla mieszkańców Starowej Góry. Dla dzieci i dorosłych wspólnie z
policjantami z KP Rzgów i WRD KPP Łódź-Wschód, dzielnicowy przygotował niecodzienne
atrakcje. Uczestnicy spotkania otrzymywali ulotki informacyjne, odblaskowe gadżety i mieli
możliwość wysłuchania krótkich prewencyjnych prelekcji na temat bezpieczeństwa.

W godzinach południowych 4 czerwca 2017 roku u zbiegu ulic Centralnej i Zakładowej w Starowej
Górze odbył się piknik rodzinny ,,Powitanie Lata 2017”. W tym rodzinnym święcie mieszkańców
Starowej Góry udział wziął również dzielnicowy rejonu II obejmującego miejscowości Starowa Góra,
Gospodarz, Guzew, Czyżeminek, Prawda, Babichy, Gadka Stara w gm. Rzgów tj. st. sierż. Przemysław
Frankowski. Dzielnicowy do współpracy zaprosił również przewodnika psa służbowego z KP w Rzgowie
mł.asp. Roberta Wójta, który uczestniczył w pikniku wspólnie z czworonożną policyjną kompanką
,,Essą”. Obecni byli również mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Koluszki sierż. sztab. Michał
Kwiecień oraz post. Ewelina Redzisz.
W trakcie rodzinnego spotkania, w którym dzielnicowy uczestniczył w ramach założeń programu
wdrożonego do działań policji przez MSWiA pn. ,,Dzielnicowy bliżej nas”, prowadzone były krótkie
prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które prowadzili specjaliści z dziedziny ruchu
drogowego tj. policjanci WRD KPP Łódź-Wschód. Mundurowi realizowali w ten sposób założenia
ogólnopolskiej akcji pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo". Dzielnicowy informował ponadto w jaki sposób
funkcjonuje ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacja na urządzenia mobilne ,,Moja
komenda”, wręczają przy tym wszystkim zainteresowanym specjalnie przygotowane ulotki.
Dużym zainteresowaniem zarówno najmłodszych jak i trochę starszych mieszkańców Starowej Góry
cieszył policyjny motocykl oraz radiowozy. Zaprezentowany został również sprzęt wykorzystywany w
codziennej policyjnej służbie, urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
,,Alkosensor IV”, tarcze odblaskowe, kamizelki kuloodporne oraz tzw. „PZ-ty”, składające się z
wyposażenia ochronnego oraz Środków Przymusu Bezpośredniego, jaki wykorzystywany jest do
rozpraszania agresywnego tłumu. Każdy uczestnik spotkania miał możliwość wsiąść na policyjny
jednoślad lub do radiowozu i sprawdzić jak funkcjonuje ich wyposażenie. Przewodnik psa ml.asp.
Robert Wójt zaprezentował pokaz tresury i posłuszeństwa policyjnego psa.
By poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Starowej Góry, którzy pieszo lub rowerowo uczestniczą w
ruchu, mundurowi rozdawali elementy odblaskowe.
W spotkaniu prócz mieszkańców Starowej Góry uczestniczyli również przedstawiciele lokalnego
samorządu tj. Burmistrz Miasta Rzgów Mateusz Kamiński, sołtys m. Starowa Góra Anna Wielgosz oraz
radni rady Miejskiej w Rzgowie.

