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„WRÓĆ BEZPIECZNIE DO SZKOŁY”
Po beztroskim wypoczynku dla dzieci i młodzieży nadszedł czas nauki. Z kolei dla policjantów
koniec wakacji i początek roku szkolnego, to czas w którym w sposób szczególny troszczą się o
najmłodszych uczniów i ich bezpieczną drogę do szkoły. „Wróć bezpiecznie do szkoły” to hasło
przewodnie sobotniej akcji bielskich policjantów, którzy spotkali się z młodzieżą i dziećmi w
jednym z czechowickich centrów handlowych.
Każdego roku, gdy kończą się wakacje, a najmłodsi idą do szkoły policjanci ruszają ze szczególną misją - uczą dzieci
jak bezpiecznie dotrzeć na zajęcia, a potem wrócić do domu. Policjanci propagują wśród dzieci oraz rodziców
świadome i bezpieczne zachowania na drodze. Szczególną uwagę zwracają na edukację najmłodszych uczniów, którzy
wchodzą w świat nauki – nie tylko tej szkolnej, ale także tej związanej z ruchem drogowym. W minioną sobotę, w
ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego bielskiej komendy
spotkali się z młodzieżą i dziećmi w jednym z czechowickich centrów handlowych. Celem spotkania było
wypracowanie wśród najmłodszych prawidłowych nawyków komunikacyjnych. Policjanci uświadamiali dzieciom z jakimi
zagrożeniami mogą się spotkać podczas drogi do i ze szkoły. Spotkanie było także okazją do przekazania dzieciom
różnego rodzaju materiałów proﬁlaktycznych: książeczek edukacyjnych oraz elementów odblaskowych. Na spotkaniu
omawiane były również tematy związane z proﬁlaktyką uzależnień. Policjanci zachęcali młodych ludzi do zdrowego
trybu życia, wolnego od narkotyków i dopalaczy, uświadamiając im, jakie zagrożenie niesie zażywanie tych środków.
Dla najmłodszych wielką atrakcją był pokaz tresury i umiejętności posiadanych przez psa patrolowo – tropiącego.
Każde dziecko mogło zasiąść za kierownicą radiowozu i włączyć sygnały dźwiękowe. Największym zainteresowaniem
cieszyły się elementy ubioru policjantów, które dzieci mogły przymierzyć. Ubranie hełmu, kamizelki ochronnej tzw.
„żółwia” czy ochraniaczy na nogi i ręce było dla nich wielkim przeżyciem. Na zakończenie spotkania policjanci życzyli
wszystkim uczniom bezpiecznego powrotu do szkoły.

