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DOCENIAMY PRACĘ OSÓB DBAJĄCYCH O BEZPIECZEŃSTWO W
RUCHU DROGOWYM
Nie ważne, czy pada deszcz, czy świeci słońce, Pani Adela codziennie dba o bezpieczeństwo dzieci
idących do szkoły. Krośnieńscy policjanci podziękowali jej za pracę, która ma wpływ na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Praca przeprowadzacza dziś nie jest już tak popularna jak jeszcze kilka lat temu. W powiecie krośnieńskim, tylko przy jednej
szkole można spotkać osobę, która w każdy szkolny dzień przeprowadza dzieci przez ruchliwą drogę. Pani Adela zajmuje się
tym od lat. Jest zawsze uśmiechnięta, pogodna, życzliwa. Kierowcy przejeżdżający krajową 32 mogą spotkać ją przy szkole w
Gronowie. Gdy wychodzi ubrana w charakterystyczne odblaskowe ubranie trzymając w ręku duży znak stop spotyka się z
różnymi reakcjami, ale najczęściej kierowcy od razu zatrzymują się przed przejściem. W czasie, gdy przeprowadza dzieci
przez jezdnię, nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego. W czwartek (14 lutego), szef krośnieńskiej drogówki asp. szt.
Dariusz Kocur spotkał się z Panią Adelą i złożył jej podziękowania Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim
kom. Tomasz Kaczyńskiego za pracę mającą duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poniżej
zamieszczamy treść listu.
„Szanowna Pani! W związku z dbaniem o bezpieczeństwo pieszych a w szczególności dzieci uczęszczających do Szkoły
Podstawowej w Gronowie w imieniu wszystkich funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Krośnie Odrzańskim oraz własnym składam Na Pani ręce serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania dla postawy godnej
naśladowania. Życzę, aby niełatwa praca spełniała Pani oczekiwania i ambicje, przyniosła zadowolenie i satysfakcję, a
doświadczenie procentowało dalszymi sukcesami. Życzę odwagi, siły i wytrwałości w realizacji pracy. Niech każda chwila
obﬁtuje w pomyślność, a wszystkim zamierzeniom towarzyszy zwykła ludzka życzliwość, społeczne uznanie oraz osobiste
poczucie dumy i zadowolenia z dobrze spełnionego wobec społeczeństwa obowiązku. Łącząc wyrazy szacunku i sympatii,
życzę wielu ciepłych chwil w życiu osobistym.”
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