
ZAPOZNAŁEM SIĘ

INFORMACJA

dot. działali prewencyjnych oraz ruchu drogowego podjętych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa turystom odpoczywajqcym w Małopolsce podczas trwania ferii zimowych

2018 roku

W 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych w województwie małopolskim zostały
przeprowadzone wzmożone działania prewencyjne pod kryptonimem "Bezpieczne
ferie 2018".

Dążąc do stworzenia przyjaznych warunków wypoczynku turystom, także tym
najmłodszym między innymi poprzez zapewnienie bezpieczeństwa, Wydział Prewencji wraz
z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie opracował
plan działań, który następnie został przekazany jednostkom terenowym, celem podjęcia
lokalnych przedsięwzięć w tym zakresie. Na podstawie tego dokumentu, jednostki garnizonu
małopolskiego opracowały własne harmonogramy, w oparciu o które policjanci zadaniowani
byli do realizacji działań między innymi w zakresie profilaktyki społecznej.

Już od początku stycznia 2018 roku specj aliści ds. nieletnich oraz dzielnicowi
prowadzili systematyczne spotkania się z dziećmi i młodzieżą w szkołach, w trakcie których
przekazywali wiedzę na temat sposobów ustrzeżenia się przed różnymi zagrożeniami
występującymi w czasie ferii zimowych. Zwracali uwagę na bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, bezpieczny wypoczynek, np. w czasie zabaw organizowanych na stokach
narciarskich oraz półkoloniach itp.

Dzięki nawiązanej współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie niezwłocznie
przekazywane były zgłoszenia o miejscach zorganizowanego zimowego wypoczynku dzieci
i młodzieży na terenie naszego województwa.

Policjanci garnizonu małopolskiego kontynuowali współpracę z organizatorami
placówek wypoczynku zimowego, zwracając im uwagę na niebezpieczeństwa wynikające
z zagrożeń związanych z brakiem nadzoru ze strony opiekunów oraz dokonali rozpoznania
form i liczby miejsc wypoczynku na podległym terenie. Zadania te przeważnie realizowane
były przez dzielnicowych, a także specjalistów ds. nieletnich 979 sprawdzeń.
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W całym województwie małopolskim przeprowadzono łącznie 1877 spotkań!
pogadanek na temat bezpiecznego spędzania czasu w trakcie ferii zimowych. W czasie tych
spotkań przekazywano elementy wiedzy, na temat uzależnień, cyberzagrożeń, unikania
sytuacji niebezpiecznych, a także jak bezpiecznie korzystać z tras narciarskich, ślizgawek.
poruszać się po drogach, itp.

Prowadzone również były akcje mające na celu oddziaływanie prewencyjnie wśród
osób nieletnich ze środowisk dysfunkcyjnych. Każdy policjant, a w pierwszej kolejności
dzielnicowy miał przydzielone odpowiednie zadania doraźne w tym zakresie. W wyniku tych
akcji ujawniono 45 nieletnich pod wpływem alkoholu oraz 5 osób pod wpływem środków
odurzających.

W ramach "Bezpiecznych Ferii" dzięki nawiązanej współpracy z instytucjami
pozapolicyjnymi (Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straż
Rybacka) pozyskiwano informacje na temat występujących zagrożeń oraz działań
podejmowanych w zakresie organizowanych przedsięwzięć związanych z zimowym
wypoczynkiem. Niewątpliwie udział policjantów w spotkaniach oraz imprezach plenerowych
przyczynił się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. Działania
profilaktyczne nagłaśniane były w lokalnych mediach.

Zestawienie przedsięwzięć prel\'encyjnych w ramach działań "Bezpieczne Ferie 2018"
w okresie 15 stycznia - 25 lutego 2018 roku
na terenie województwa małopołskiego

1. Ilość sprawdzeń przeprowadzonych w miejscach zorganizowanego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży ogółem - 979
- w tym z innymi podmiotami - 145

2. Ilość spotkań / pogadanek o tematyce "BF" / przeprowadzonych w okresie
sprawozdawczym -1877

3. Ujawniono:
• przypadków organizacj i ".ypoczynku pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia
w bazie wypoczynku / nie dopełnianie obowiązku informowania kuratora oświaty
o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku - l O (zgłoszenia
z Kuratorium Oświaty w Krakowie)

• nieletnich:
o pod wpływem alkoholu ogółem - 45
- w tym uczestników zorganizowanego wypoczynku - 2

o pod wpływem środków odurzających - 5
- w tym uczestników zorganizowanego wypoczynku - O

• brak właściwej opieki nad dziećmi i młodzieżą ze strony opiekunów w ramach
zorganizowanych form wypoczynku - l

• brak właściwej opieki nad osobami małoletnimi ze strony rodziców - 12
• nieszczęśliwych wypadków w trakcie zimowych zabaw związanych z brakiem opieki
ze strony osób dorosłych, gdzie poszkodowanymi są małoletni: ogółem - l
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Przykłady niewłaściwej opieki:

Brak właściwej opieki w ramaclz zorganizowanych form wypoczynku

KPP Zakopane - w dniu 22 stycznia 2018 roku policjanci w Zakopanem zostali wezwani
do jednego z pensjonatów, gdzie według zgłoszenia l4-letnia dziewczyna podcięła sobie żyły.
Na miejscu stwierdzili, że przebywa tam na obozie socjoterapeutycznym grupa siedmiu
nastolatek wraz z dwoma opiekunami ze stowarzyszenia mającego siedzibę w Warszawie.
Okazało się, że dwójka podopiecznych w wieku 14 i 15 lat znajduje się pod wpływem
alkoholu, ponadto jedna z nich dokonała samookaleczenia, tnąc się po ręce nożyczkami oraz
maszynką do golenia. Dokonała tego w momencie, kiedy obydwie opiekunki rozmawiały z jej
drugą - będącą pod wpływem alkoholu- koleżanką w pokoju. Jedna z uczestniczek została
przebadana na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,82 promila,
natomiast druga znajdowała się w stanie upojenia, gdzie nie było możliwości
przeprowadzenia badania. Nastolatka, która dokonała samookaleczenia została zabrana przez
pogotowie ratunkowe do szpitala, który opuściła po kilku godzinach. O zdarzeniu
poinformowano Kuratorium Oświaty w Krakowie (Delegatura w Nowym Targu), które
dokonało kontroli wskazanego obozu. W jej wyniku wizytatorzy ujawnili szereg
nieprawidłowości związanych z organizacją wypoczynku, z brakiem zgłoszenia
do kuratorium włącznie. Aktualnie KPP w Zakopanem prowadzi w tej sprawie czynności
w sprawie o wykroczenie wynikające z art. 96 a ust. 1 Ustawy o systemie oświaty.

Brak właściwej opieki "ad osobami małolet"imi ze strony rodziców

KPP Brzesko - w dniu 26 stycznia 2018 roku w powiecie brzeskim doszło do wypadku,
w którym małoletni chłopiec w wieku 16 lat w wyniku wybuchu petardy doznał obrażeń
prawej ręki oraz poparzeń twarzy i oczu. Jak wynika z ustaleń poczynionych na miejscu przez
policjantów, małoletni od około roku czasu podając dane matki zamawiał przez Internet
wszystkie rzeczy, które były mu potrzebne do wytworzenia materiałów wybuchowych,
następnie je wytwarzał i detonował w odległości około 150 metrów od domu nad rzeką.
Policjanci zabezpieczyli w jego pokoju kilka worków foliowych z białym proszkiem
najprawdopodobniej służącym do detonacji, natomiast w pobliżu rzeki kabel dwużyłowy
w otulinie gumowej koloru czerwonego z jednej strony zakończony klamerkami oraz ślady
świadczące o przeprowadzeniu w tym miejscu detonacji. Poszkodowany został zabrany przez
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie.

KPP Gorlice - w dniu 1 lutego 2018 roku policjanci z KPP w Gorlicach przeprowadzili
interwencję na terenie powiatu gorlickiego. Według zgłoszenia 5-letnia dziewczynka
powiadomiła, że jest w domu z dwoma młodszymi braćmi (3 lata oraz 1,5 roku) bez opieki
dorosłych. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce okazało się, że w domu jest również
8-letni brat zgłaszającej, który właśnie wrócił ze szkoły. W rozmowie dzieci powiedziały,
że już wcześniej zostawały same w domu. W trakcie interwencji pojawiła się matka, która
tłumaczyła fakt pozostawienia małoletnich dzieci samych w domu koniecznością wizyty
u lekarza z naj starszym l6-letnim synem. W związku z brakiem właściwej opieki o sprawie
poinformowano Sąd Rejonowy w Gorlicach.

KPP Kraków - w dniu 14 lutego 2018 roku dyżurny Komisariatu Policji w Skale został
powiadomiony, że pijani rodzice sprawują opiekę nad 5 miesięcznym dzieckiem. Okazało się,
że rodzice znajdowali się pod wpływem alkoholu. Zostali oni zatrzymani, a dziecko
przekazane pod opiekę babci. Powiadomiono Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Sąd Rodzinny.
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KPP Myślenice - w dniu 21 lutego 2018 roku na stoku narciarskim w powiecie myślenickim
doszło do zderzenia dwóch narciarzy. Po przybyciu patrol Policji ustalił, że 10 - letni
chłopiec jadąc z góry na tzw. "kreskę" zderzył się z kobietą uczącą się jazdy na nartach pod
okiem instruktora. W wyniku zderzenia poszkodowana doznała obrażeń ciała w postaci
wstrząsu mózgu oraz urazu lewego barku, którą przetransportowano do szpitala
w Myślenicach natomiast dziecko nie odniosło żadnych obrażeń. Po przeprowadzeniu
czynności na miejscu zdarzenia ustalono, że na stoku z dzieckiem nie było żadnego
z rodziców. Materiały w tej sprawie zostały przekazane do KPP Wieliczka zgodnie
z miejscem zamieszkania małoletniego.

KPP Oświęcim - w nocy z 22 na 23 lutego 2018 roku oświęcimscy policjanci interweniowali
wobec nietrzeźwych rodziców czworga dzieci. Funkcjonariusze ustalili, że 36 - letni
mężczyzna wraz z 30 - letnią żoną pozostawili w mieszkaniu bez opieki małoletnie dzieci
wśród nich 13 miesięczne niemowlę. Kiedy pijani rodzice wrócili do domu na miejscu zastali
patrol Policji. Po przebadaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynik matki
2.83 promile natomiast ojciec 2,64 promile. Całą czwórkę po badaniach lekarskich
przewieziono do placówki opiekuńczej na terenie Oświęcimia.

Nieszczęśliwy wypadek w trakcie zimowych zabaw związanych z brakiem opieki ze strony
osób dorosłych, gdzie poszkodowanymi są małoletni

KPP Brzesko - w dniu 24 lutego 2018 roku w powiecie brzeskim doszło do wypadku
z udziałem małoletniego w trakcie kuligu. Kierujący ciągnikiem mężczyzna przygotowując
kulig, zapiął sanki (według własnej konstrukcji czyli spoiler z tworzywa sztucznego
wykorzystywany w ciągnikach siodłowych) na sznurku o długości 2,5 metra
do prowadzonego przez niego pojazdu. W trakcie tego przejazdu, sanki uderzyły w tylne
prawe koło ciągnika, w wyniku czego z czteroosobowej grupy (dwoje dorosłych oraz dwoje
dzieci) wypadł 2-letni chłopiec. Jak się okazało dziecko zostało przejechane przez ciągnik.
gdzie następnie zostało zabrane do Szpitala w Brzesku.

4. Przykłady przedsięwzięć innych instytucji w obszarze zapewnienia dzieciom i młodzieży
bezpiecznego wypoczynku, w których Policja brała udział:

KWP Kraków, Wydział Prewencji - o, Bezpiecznie na stoku z Inspektorem Wawelkiem" -
w dniu 31 stycznia 2018 roku na stoku narciarskim ,.LubomierzSki" odbyły się zawody
narciarskie dla dzieci w wieku 6-16 lat. Konkurs przeprowadzili policjanci Wydziału
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy udziale Komendy Powiatowej
Policji w Limanowej, Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej oraz Komisariatu Wodnego
Policji w Krakowie.
Turniej składał się z dwóch części - teoretycznej (test z wiedzy o zasadach bezpiecznego
zachowania na stoku) oraz praktycznej (zjazd slalomem). Każdy zawodnik otrzymał na start
kamizelkę odblaskową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Limanowej, które również
objęło honorowym patronatem powyższe wydarzenie. Nagrody w konkursach ufundowały:
Urząd Miasta oraz Gminy w Mszanie Dolnej, a także Urząd Gminy Niedźwiedź. Dodatkowo
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej przekazał dzieciom biorącym udział w konkursie
puchary. Dwoje najmłodszych uczestników: Stefan Lesiakowski oraz Miłosz Struski
otrzymało medale oraz nagrody.
Zawody odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno - edukacyjnej pn .. .Kręci
mnie bezpieczeństwo na stoku"; która została objęta patronatem honorowym Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jest częścią zainicjowanej przez MSWiA
kampanii ..Kręci mnie bezpieczeństwo".
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Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały upominki. Bezpieczne formy
aktywnego spędzania wolnego czasu w zimie promował "Inspektor Wawelek", który
towarzyszył dzieciom podczas zawodów.
Współorganizatorami imprezy byli: Ośrodek Narciarski "LubomierzSki", Miasto i Gmina
Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Krakowie,
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, Warta S.A., Europe Direct w Krakowie oraz Wawel.

KMP Nowy Sącz - w dniu 10 lutego 2018 roku policjanci Zespołu ds. Prewencji
Kryminalnej, Nieletnich i Patologii oraz Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Nowym Sączu
w Galerii Sandecja Nowy Sącz ul. Węgierska wzięli udział w akcji pn. "Event-
Bezpieczeństwo w Górach i na Drogach". Akcja organizowana w ramach działań
"Bezpieczne Ferie" wspólnie z Grupą Krynicką GOPR oraz Galerią Sandecja. W trakcie
imprezy odbywały się warsztaty pierwszej pomocy pl. "Wypadek na Stoku"-zasady
postępowania, ćwiczenia. Funkcjonariusze edukowali uczestników na temat bezpiecznych
zachowań na drodze i na stoku, rozpowszechniano również kampanię "Kręci Mnie
Bezpieczeństwo na stoku". W trakcie imprezy policjanci rozdali około 700 sztuk odblasków.

KMP Tarnów - Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Tarnowie wzięli udział w niecodziennym przedsięwzięciu, zorganizowanym przez
Małopolski Ośrodek Sportów Motorowych w Tarnowie, w ramach projektu Pierwszy krok
w kartingu i będący elementem akcji "Przez zabawę do bezpieczeństwa". Założeniem akcji
była aktywizacja sportowa i integracja dzieci oraz młodzieży z różnych grup społecznych,
promocja sportu kartingowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w sposób aktywny.
Podczas dwóch tygodni ferii w Małopolsce dzieci i młodzież szkolna oraz osoby
niepełnosprawne uczestniczyły w zajęciach rekreacyjno-sportowych w formie szkoleń na
torze Speed Race Tarnów Małopolskiego Ośrodka Sportów Motorowych. Realizowane
zajęcia łączyły tematykę bezpieczeństwa z dobrą zabawą i zdrową rywalizacją
z wykorzystaniem gokartów. Uczestnicy projektu mieli okazję zapoznania się i kontaktu
z pojazdami mechanicznymi, a także w aktywny sposób zdobywały edukację bezpieczeństwa
ruchu drogowego.

KPP Miechów - w dniu 17 lutego 2018 roku, na stoku narciarskim "Sławicki Raj" policjanci
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Miechowie
przeprowadzili działania mające na celu promowanie bezpiecznego oraz odpowiedzialnego
korzystania z zimowych atrakcji. Przy współudziale stacji narciarskiej "Sławicki Raj" oraz
Szkoły Narciarstwa i Snowboardu Ermont, dla dzieci przeprowadzone zostały zawody
narciarskie w dwóch kategoriach wiekowych. Działania odbyły się w ramach ogólnopolskiej
akcji informacyjno - edukacyjnej pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku". Policjanci
w ramach akcji czuwali nad bezpieczeństwem uczestników zawodów, ale także promowali
pozytywne i odpowiedzialne postawy narciarzy, poszerzali wiedzę na temat
odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów prawa obowiązujących
na stokach narciarskich.

KPP w Nowym Targu - w dniach 12 i 13 lutego 2018 roku w Rabce Zdrój na stoku
narciarskim "Polczakówka Ski" rozgrywały się zawody narciarskie w ramach VI Memoriału
Marii Kaczyńskiej. W zawodach udział wziął Prezydent RP Andrzej Duda, uczniowie
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dorośli oraz politycy. Policjanci KPP Nowy Targ
pełnili służbę w patrolach narciarskich. Zwracali uwagę na bezpieczeństwo uczestników
i osób przebywających na terenie wyciągu. Ponadto w czasie trwania imprezy w ramach akcji
"Kręci mnie bezpieczeństwo" funkcjonariusze zachęcali najmłodszych do udziału
w konkursie "Stok nie jest dla bałwanów" organizowanego przez Biuro Prewencji KGP
w Warszawie. Rozdawano ulotki zawierające Dekalog Międzynarodowej Federacji
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Narciarskiej (FIS) dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z wyciągów narciarskich.
Zwrócono uwagę na obowiązek jazdy na nartach w kasku ochronnym dzieci do 16 roku życia,
na ekstremalną jazdę snowboardzistów i narciarzy.

KPP Nowy Targ - w dniu 21 stycznia 2018 roku Policjanci z KPP Nowy Targ wspólnie
z ratownikami Grupy Podhalańskiej GOPR oraz przedstawicielami Szkoły Narciarskiej
..Szczawnica" oraz .,Czerwienne - Ski" zorganizowali na stoku narciarskim Palenica
w Szczawnicy akcję w ramach obchodów Światowego Dnia Śniegu. Przeprowadzona akcja
miała na celu uświadomienie uczestnikom zimowych szaleństw rolę śniegu w środowisku,
uczyć zabaw na śniegu oraz promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy
i snowboardzistów. Policjanci wspólnie z wykwalifikowanymi instruktorami przeprowadzili
gry oraz zabawy w plenerze. W czasie trwania imprezy promowana była również kampania
informacyjno - edukacyjna" Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku", a dzieci biorące udział
w zabawach zachęcane były do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn ... Stok nie jest
dla bałwanów".

Podsumowanie "Ferii 2018" na małopolskich drogach

W okresie od 12 stycznia do 25 lutego 2018 roku zostały przeprowadzone policyjne
działania "Bezpieczne ferie 2018".

W zakresie ruchu drogowego

Celem prowadzonych działań było zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym
na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci
i młodzieży stanowiło priorytet działań. Głównym zadaniem Policji drogowej w tym czasie
była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek.
Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu uczniów.

Kontrole były dokonywane jeszcze przed wyruszeniem autokarów w trasę. Sprawdzany był
każdorazowo stan trzeźwości kierującego, dokumenty uprawniające do wykonywania
przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie. Informacja
o możliwości zgłoszenia autobusu do policyjnej kontroli została rozpropagowana w mediach.
Dodatkowo w lokalnych środkach masowego przekazu przekazany został apel
do przewoźników, aby przed wyjazdami ze zorganizowanymi grupami dzieci i młodzieży
dokonali przeglądu technicznego pojazdów w stacjach kontroli niezależnie od posiadanych
aktualnych badań.
Z ogółu 1533 skontrolowanych autokarów 188, tj. co 8. został sprawdzony jeszcze przed
wyjazdem w trasę na prośbę rodziców opiekunów oraz organizatorów wyjazdów. Podczas
kontroli autobusów policjanci ujawnili w 102 przypadkach niewłaści\\'Y stan techniczny
pojazdu, za które zatrzymano dowody rejestracyjne. Nieprawidłowości te dotyczyły głównie
usterek układu hamulcowego, nadmiernie zużytego lub uszkodzonego ogumienia, a także
naruszeń przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.
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Z uwagi na duże natężenie ruchu, a co za tym idzie wzrost zagrożenia bezpieczeństwa
na drogach dojazdowych do górskich miejscowości, przede wszystkim na drodze krajowej
nr 7 tzw. "zakopiance" oraz pozostałych drogach tranzytowych województwa w każdy
weekend zimowego wypoczynku zostały zwiększone siły policyjne. Funkcjonariusze przede
wszystkim starali się pomagać kierującym w bezpiecznym dotarciu do celu. W miejscach
tworzenia się korków podejmowali ręczną regulację ruchem oraz kierowali pojazdy na drogi
alternatywne. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego policjanci
kontrolowali pojazdy oraz reagowali na wykroczenia, które najczęściej przyczyniają się do
powstawania wypadków.

Ogółem podczas prowadzonych działań "Bezpieczne ferie 2018", policjanci skontrolowali
63689 pojazdów. Nałożyli 37 889 mandatów karnych, w tym 224 na kierujących autobusami.
Skierowali 1953 wnioski o ukaranie do Sądów, w tym 5 na kierujących autobusami.
Zastosowali 9573 pouczenia, w tym 52 dotyczące kierujących autobusami.
W wyniku kontroli zatrzymano 508 praw jazdy i 3020 dowodów rejestracyjnych,
w tym 1442 za zły stan techniczny. Policyjne kontrole samochodów osobowych ujawniły
2316 przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa przez
kierujących i pasażerów pojazdów oraz 68 przypadków przewożenia dzieci niezgodnie
z przepisami (poza fotelikami ochronnymi lub innymi urządzeniami ochronnymi).

W sumie ujawniono 603 nietrzeźwych kierujących. Podczas prowadzonych działań
stwierdzono 3 przypadki kierowania autobusem przez nietrzeźwych kierujących, w tym
1 przypadek dotyczył przewożenia dzieci na wypoczynek natomiast 2 dotyczyły kursu na linii
regularnej.

• 6 lutego 2018 roku około godziny 7:40 w Olkuszu, policjanci ruchu drogowego,
na prośbę rodziców przeprowadzili kontrolę autobusu przed wyjazdem dzieci
na wycieczkę do Pieskowej Skały. W trakcie wykonywanych czynności okazało się,
że 52 - letni kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości - badanie wykazało 0,73
promila alkoholu w organizmie. W związku z tą sytuacją policjanci zatrzymali
kierowcy prawo jazdy, uniemożliwiając mu tym samym dalszą jazdę.

Oprócz działań kontrolnych policjanci w czasie ferii prowadzili działalność profilaktyczną
w miejscach zorganizowanego zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Współpracowali
w tym zakresie z organizatorami ferii, przedstawicielami oświaty, samorządami lokalnymi
i innymi instytucjami zainteresowanymi bezpieczeństwem wypoczywającej młodzieży.
W ramach takiej współpracy policjanci przeprowadzili z wypoczywającymi dziećmi
1016 spotkań, pogadanek edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przez cały okres ferii na bieżąco współpracowano z mediami, co zaowocowało
129 wystąpieniami w środkach masowego przekazu.
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Wstępne dane statystyczne tegorocznych ferii zimowych przedstawiają się następująco:

W okresie od 12 stycznia do 25 lutego 2018 roku na terenie Małopolski doszło do 299
wypadków, w których 19 osób zginęło, a 329 zostało rannych. W porównaniu
do ubiegłorocznych ferii zimowych odnotowano 10 % wzrost wypadków natomiast liczba
zabitych i rannych jest na tym samym poziomie.
Jeśli chodzi o zdarzenia drogowe z udziałem dzieci do lat 14 w tym okresie doszło
do 17 wypadków, w których l dziecko poniosło śmieć, a 15 zostało rannych.

• Do tragicznego zdarzenia, gdzie zginęło dziecko wraz z rodzicami doszło 20 stycznia
2018 roku około godz. 22.30 w miejscowości Świdnik niedaleko Nowego Sącza.
Jak się później okazało 21 - letni kierujący samochodem m-ki Skoda potrącił idącą
chodnikiem trzyosobową rodzinę: 37 letnich rodziców i ich 10 letniego syna.
po czym odjechał z miejsca wypadku. W wyniku tego zdarzenia cała rodzina poniosła
śmierć na miejscu. Prowadzone przez policjantów czynności pozwoliły zatrzymać
sprawcę tego zdarzenia.
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