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Panie/Panowie
Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie
Prezydenci miast województwa łódzkiego

Szanowni Państwo,

w związku z okresem letniego wypoczynku, działając na podstawie art. 22 pkt 2 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (j.t. Dz. U. z 2015
r. poz. 525 ze zm.), zwracam się z prośbą o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do
minimalizacji zagrożeń charakterystycznych dla letniej formy wypoczynku, w szczególności
w stosunku do dzieci i młodzieży. Podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, które odbyło się 21 czerwca br. w Nagórzycach nad Zalewem Sulejowskim
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zapewniły o gotowości do sezonu letniego.
Mając na uwadze ustalenia ze spotkania pragnę przypomnieć o kwestiach
newralgicznych, które mają niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo w nadchodzących
tygodniach wakacyjnych.
Proszę zatem o intensyfikację działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscach zorganizowanego wypoczynku, a podczas
spotkań i rozmów edukacyjnych z młodzieżą, promocję bezpiecznych form spędzania
wolnego czasu oraz zachowań minimalizujących niebezpieczeństwa mogące zagrażać
zdrowiu i życiu. Wzorem lat ubiegłych należy zwrócić szczególną uwagę na problematykę
utonięć, wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, używania
alkoholu, narkotyków i „dopalaczy”.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży proszę pamiętać również o konieczności
kontrolowania zarówno stanu pojazdów oraz kierowców autobusów. Zarekomendowałem
służbom kontrole w zakresie nielegalnej sprzedaży nieletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych
oraz substancji psychoaktywnych, w tym najgroźniejszych „dopalaczy”.
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Ponadto w tym sezonie zgodnie z założeniem resortu spraw wewnętrznych planowanie
tegorocznych działań profilaktyczno - prewencyjnych na terenie naszego kraju realizowane
będzie pod zmienioną nazwą

Kręci mnie bezpieczeństwo... w wakacje, jak również

w oparciu o przyjęty 8 marca 2016 r. przez Radę Ministrów „Program ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2016 i 2017”.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w ramach centralnej akcji pod patronatem
honorowym Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
zainaugurowane zostało w Warszawie działanie pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą” .
Pan Minister patronując akcji zachęca do propagowania tego typu działań na terenie
wszystkich województw.
Ponadto pamiętając o tym, że bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest sprawą
priorytetową, proszę aby każdą dostrzeżoną tego lata nieprawidłowość, zgłaszać na bieżąco
do odpowiednich służb i instytucji.
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