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"Bezpieczna droga do szkoły" w Szczecinie

11.09.2010

Jak co roku na początku września, służby mundurowe działające w
Szczecinie zorganizowały pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego wspólną akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. W
piątek 10.09.2010 r. pierwszoklasiści szczecińskich i pobliskich szkół
zapoznawani byli na torze kartingowym z zasadami bezpiecznego
poruszania się po drodze, udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym, unikania niebezpieczeństwa ze strony nieznanego
psa. Przy okazji mogli poznać umundurowanie i sprzęt policjantów,
strażaków, celników, strażników miejskich, żołnierzy żandarmerii
wojskowej, strażników granicznych, strażaków ochotników oraz
strażników ochrony kolei.
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zorganizowały pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wspólną akcję
„Bezpieczna droga do szkoły”. W piątek 10.09.2010 r. pierwszoklasiści szczecińskich i
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sprzęt  policjantów,  strażaków,  celników,  strażników  miejskich,  żołnierzy  żandarmerii
wojskowej, strażników granicznych, strażaków ochotników oraz strażników ochrony kolei.
Przez kilka godzin imprezę odwiedziło ponad 1200 dzieci z opiekunami. Organizatorzy
starali się w prosty sposób przekazać najmłodszym najważniejsze informacje w sposób
dynamiczny, tak by pozostały w pamięci na zawsze. Stąd ciągłe dźwięki gwizdków i syren
samochodów  znajdujących  się  na  placu,  próby  sztucznego  oddychania  na  fantomie,
przechodzenie jezdni po pasach dla pieszych.

Udział w tym ważnym przedsięwzięciu wzięli funkcjonariusze z Placówek SG w Szczecinie
i Szczecinie Porcie. Zaprezentowali oni uczniom elementy tresury psów służbowych oraz
postawy „żółwika” i „drzewko”, które są mogą uchronić dzieci przed atakiem psa. Aplauz i
uznanie wzbudzały pokazy wyszukiwania broni i substancji narkotycznych. Na pamiątkę
uczniowie otrzymali  od strażników granicznych i  innych przedstawicieli  służb ulotki  i
gadżety związane z tematyką spotkania.

Mamy nadzieję, że tego typu akcje uchronią wszystkie dzieci przed przykrymi zdarzeniami



w drodze do szkoły, czego im serdecznie życzymy.
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