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PASY NA JEZDNI I PASY W SAMOCHODZIE – PO CO ONE SĄ I
JAKI MAJĄ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO?
„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” i „Bezpieczna droga do szkoły” to działania, w
ramach których policjanci powiatu krośnieńskiego spotykają się z dziećmi przypominając o
bezpiecznych zachowaniach w codziennym życiu. W ramach zajęć, uczniowie pod okiem policjantów
ćwiczą prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych oraz sprawdzają na symulatorze
zderzeń, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa.
W czwartek (6 września) policjanci krośnieńskiej komendy spotkali się z uczniami ze szkoły w Rybakach i Gęstowicach, z
którymi omawiali zasady bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sierż. szt.
Szymon Węcewicz oraz sierż. Sylwia Włodarczyk rozmawiając z uczniami klas I przypomnieli zasady jakie obowiązują na
drodze, a także wyjaśniali po co są pasy na jezdni i czy tylko po nich możemy przejść na drugą stronę jezdni. Dużą uwagę
zwrócili na poprawność przechodzenia przez przejście dla pieszych, wskazując najczęstsze błędy popełniane przez pieszych i
jakie środki ostrożności należy zachować. W trakcie spotkania omówili także prawidłowe zachowanie w relacji uczeń – osoba
obca oraz człowiek – pies. Dzieci aktywnie brały udział w spotkaniu, wykazując się dużą wiedzą. Poza teorią, przyszedł czas
na praktykę. Pierwszoklasiści wspólnie z policjantami wyszli na drogę, gdzie ćwiczyli przechodzenie przez jezdnię, w sytuacji
gdy ruchem kieruje policjant oraz gdy są sami na drodze. Po ćwiczeniach przeszły na symulator zderzeń, za pomocą którego
funkcjonariusze pokazali jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa i co dzieje się z ciałem człowieka w chwili zderzenia.
Dużą uwagę zwrócili na poprawność zapięcia pasów i konieczność jeżdżenia w fotelikach. Uczniowie chętnie korzystali z
symulatora i sprawdzali jak zachowuje się ich ciało. Z urządzenia chętnie korzystali też uczniowie starszych klas, z którymi
zajęcia prowadził asp. szt. Mariusz Matuszewski, asystent Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii.
Funkcjonariusz, poza tematami omawianymi w klasach pierwszych, przypomniał między innymi o przepisach dotyczących
jazdy na rowerze oraz bezpieczeństwie w sieci. Na zakończenie spotkania uczniowie klas I otrzymali zawieszki odblaskowe,
które przyczepili do plecaków. Mamy nadzieję, że dzisiejszą lekcje zapamiętają na zawsze, a wiedzę będą wykorzystywać z
codziennym życiu.
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