Działania Policji i Państwowej Inspekcji Sanitarnej na Wągrowieckim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku
Osoby starsze są narażone na wiele zagrożeń. Oszuści wyspecjalizowani w metodzie „na
wnuczka” nie ustają w poszukiwaniu swoich ofiar na terenie województwa wielkopolskiego.
Osoby starsze często są ofiarami zdarzeń komunikacyjnych, do których nie rzadko się
przyczyniają. Seniorzy są narażeni na wiele niebezpieczeństw związanych z codziennym
funkcjonowaniem. Policjanci z Wągrowca wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną,
przeprowadzili zajęcia z seniorami – słuchaczami Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
W dzisiejszym świecie zauważalny jest czynny udział osób starszych we wszystkich
obszarach aktywności społecznej. Zagrożenia związane z oszustwami, kradzieżami, przemocą
domową oraz niebezpieczeństwami w ruchu drogowym są w obecnych czasach zjawiskami
powszechnymi. Policja jako odgrywająca wiodącą rolę w zapewnieniu obywatelom
bezpieczeństwa, prowadzi działania prewencyjno/edukacyjne, jakim jest program Bezpieczne
Życie Seniorów.
Wągrowieccy funkcjonariusze wraz z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w
Wągrowcu przeprowadzili zajęcia z słuchaczami Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Policjanci przestrzegli słuchaczy przed różnymi formami działań oszustów w
metodzie "na wnuczka" oraz poruszyli tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu na
drogach. Przedstawicielki inspekcji sanitarnej pani Ina Łapacz przedstawiła zagadnienia
dotyczące zagrożeń związanych z higieną żywienia, dystrybuowania produktów spożywczych
i informacji na etykietach, natomiast pani Ewa Czarnecka przedstawiła zagrożenia związane z
paleniem tytoniu, jego konsekwencjach zdrowotnych, ale też społecznych. Uczestnicy
wykładu mieli również okazję sprawdzić zawartość wydychanego dwutlenku węgla w
powietrzu za pomocą urządzenia SMOKOLIZER.
Dla utrwalenia wiedzy słuchaczy, zostały wręczone im materiały informacyjne o
bezpiecznym zachowaniu się. Policjanci przekazali opracowany ne tę okoliczność poradnik
Bezpieczne Życie Seniorów, a przedstawicielki Państwowej Inspekcji Sanitarnej, materiały
dotyczące informacji o etykietowaniu produktów oraz zgubnym działaniu palenia tytoniu.
Pomimo działań prewencyjnych, organizowanych spotkań i prelekcji z osobami starszymi, nie
sposób dotrzeć do każdego, kto zagrożony jest podobnymi działaniami przestępców. Stąd
APEL Policji: Porozmawiajmy z sąsiadami, bliskimi, w rodzinnym gronie o działaniach
oszustów, to może spotkać każdego z nas. Przy każdym niepokojącym telefonie zakończmy

rozmowę, skontaktujmy się z bliskimi i natychmiast informujmy o zaistniałym fakcie Policję
dzwoniąc pod nr 997.

