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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO I PODSUMOWANIE
WAKACJI Z DAWIDEM TOMALĄ I ŚLĄSKĄ DROGÓWKĄ
Data publikacji 01.09.2021

Dzisiaj w dwóch chorzowskich szkołach odbyły się spotkania inaugurujące rozpoczęcie roku
szkolnego 2021/2022 i podsumowanie wakacji. Wydarzenie zorganizowała śląska drogówka.
Gościem specjalnym był Dawid Tomala – mistrz olimpijski w chodzie na 50 km. Sportowiec w
myśl kampanii "Bezpieczna droga do szkoły", wraz z mundurowymi pokazał najmłodszym, jak
prawidłowo przechodzić przez jezdnię.
Od 1 września w okolicach szkół należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu. Rozpoczął się nowy rok szkolny
2020/2021. Nad bezpieczeństwem uczniów, którzy po długiej przerwie powrócili do szkół, czuwają śląscy policjanci.
Dzisiaj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zainaugurowali akcję
„Bezpieczna droga do szkoły”. Gościem honorowym wydarzenia był mistrz olimpijski w chodzie na 50 kilometrów Dawid
Tomala. Punktualnie o godzinie 8.30 mundurowi wraz ze sportowcem odwiedzili Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w
Chorzowie przy ulicy Harcerskiej 2. Tam spotkali się z maturzystami, którym przypomnieli podstawowe zasady ruchu
drogowego i założenia kampanii "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie". Następnie o godzinie 10.00 w
Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi imienia Janusza Kusocińskiego przy ulicy Józefa Ryszki 55 w
Chorzowie odbyła się część główna wydarzenia inaugurującego akcję "Bezpieczna droga do szkoły". Policjanci
przedstawili wówczas założenia akcji oraz przekazali najmłodszym informacje, w jaki sposób w szkołach prowadzone
będą prelekcje dotyczące zasad bezpieczeństwa na drodze.
W spotkaniu uczestniczyli włodarze Chorzowa, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, policjanci
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i mundurowi z Chorzowa, a także
przedstawiciele oświaty, dzieci, młodzież i ich rodzice.
Po zakończonej akademii przeprowadzona została również instrukcja dotycząca bezpieczeństwa dzieci, które od 7 roku
życia mogą samodzielnie korzystać z dróg. Następnie uczestnicy wydarzenia przeszli w rejon przejścia dla pieszych
obok szkoły. Tam uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej dowiedzieli się o tym, jak prawidłowo przechodzić
przez jezdnię nie tylko od mundurowych, ale także Dawida Tomali. Następnie pierwszoklasiści wspólnie ze sportowcem
i mundurowymi przeszli przez jezdnię zgodnie z najważniejszą zasadą: “popatrz w lewo, popatrz w prawo i ponownie w
lewo”.
Podczas spotkania śląscy policjanci podsumowali również bezpieczeństwo na drogach województwa śląskiego
kończących się tegorocznych letnich wakacji. Bezpieczeństwo najmłodszych to rzecz priorytetowa, o czym świadczyć
może bardzo liczna grupa przedstawicieli mediów biorących udział w spotkaniu.

Policjanci apelują:
Rodzicu, opiekunie:
dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład;
zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących pojazdami;
ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze.
Kierowco:
w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami;
wysadzaj dziecko z samochodu od strony chodnika lub pobocza;
zachowaj ostrożność w pobliżu szkół i placówek oświatowych, a szczególnie przed przejściem dla pieszych.
Nauczycielu:
pokaż dzieciom bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego;
ucz dzieci świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
A tak wygląda akcja "Bezpieczna droga do szkoły" w poszczególnych jednostkach naszego województwa:
- Bieruń
- Bytom
- Częstochowa
- Jaworzno
- Katowice
- Kłobuck
- Lubliniec
- Mikołów
- Mysłowice
- Racibórz
- Rybnik
- Siemianowice Śląskie
- Sosnowiec
- Świętochłowice
- Tychy
- Wodzisław Śląski
- Zabrze
- Zawiercie
- Żywiec

